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 شكر وتقدير

 
بالقلم, علم اإلنسان مامل يعلم, والشكر لو على توفيقو ونعمة من قبل احلمد هلل الذي علم 

يم سيدنا ونبينا زلمد عليو وبعد. والصالة والسالم على معلم البشرية األول واذلادي إىل صراط مستق
 لو وصحبة أفضل الصالة وأزكى التسليم.آوعلى 

إىل سعادة الدكتور/ فيصل بن يسعدين أن أتقدم جبزيل الشكر ووافر التقدير وعظيم االمتنان 
والذي أدين لو بعد اهلل بالفضل حيث كان لقراره وعلمو  زلمد الشريف ادلشرؼ على ىذه الدراسة

ولتوجيهاتو القّيمة وآرائو الصائبة وعطائو الذي ال ينضب وأسلوبو ادلتميز والفريد ورحابة صدره وعلو 
حظاتو، وإخالصو  ي العمل األرر الفعال  ي اصلاز مهتو، وكرمي خلقو ومسو مشائلو وحسن تعاملو ودقة مال

ىذا اجلهد وإخراجو  ي صورتو النهائية , فهو مل يبخل علي بوقتو وجهده وال بعلمو وخربتو وال بنصحو 
وإرشاده. فأقول لكم شكرا من األعماؽ ميال صداىا ادلكان ويبلغ ذكرىا آخر الزمان. شكر من قلب 

 أدعوا لو رب السماء خبري اجلزاء وطول البقاء  ي صحة وعافية.صادؽ زلب حامل مجيل العرفان و 

كما أخص بالشكر والتقدير أساتذيت األفاضل بقسم العمارة اإلسالمية وأوذلم األستاذ 
الدكتور عبداحلميد البس على تفضلهما مبساعديت وتوجيهي ادلستمر ومالحظاهتما القيمة وسأبقى 

 خري الثواب وحسن اجلزاء.داعيا اهلل أن حيفظهما وأن يثيبهما 

كما أسجل شكري وتقديري لسعادة الدكتور أرلد مغريب  ي وضع األساس ذلذه الدراسة 
 ولكل من أخذ بيدي وساندين  ي إصلاز ىذا العمل. وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلني.
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 الفصل األول: المدخل للدراسة

 المقدمة 1-1

تخطٌطٌة معاٌٌر  وفقكؽٌرها من المبانً الصحٌة  المستشفٌاتوتنفذ مبانً  تنشأ

هذه النوعٌة  الذٌن ٌتولون تخطٌط وتنفٌذتصمٌمٌة ٌتبعها المصممون والمختصون و

وجد الباحث ومن خالل خبرته وفً بلد كالمملكة العربٌة السعودٌة  ،مشارٌعمن ال

المستشفٌات فً  تنفٌذ وتطوٌر العدٌد من ومشرؾ علىكمهندس فً وزارة الصحة، 

أن المعاٌٌر التصمٌمٌة المستخدمة من ِقبل فرق العمل من مصممٌن مكة المكرمة، 

جتهادات بعض متخذي القرار إمبنٌة على  متباٌنةمعاٌٌر ومخططٌن ما هً إال 

عالمٌة تم ، وؼالباً ما تكون مستمدة من مراجع فً جهات مختلفة والمصممٌن

 مسلم.السعودي كمجتمع فة المجتمع إعدادها وفق ثقافات تختلؾ عن ثقا

وكنتٌجة مباشرة لما سبق ولعدم توافق التصمٌم الذي تم تشٌٌد المستشفى وفقه 

مع المتطلبات التصمٌمٌة النابعة من إحتٌاج حقٌقً للمستخدمٌن سواًء كانوا أطباء، 

 -فً كثٌر من الحاالت  -أو فنٌٌن، أو إدارٌٌن، أو مرضى، فقد الحظ الباحث أنه 

لبعض تتم الكثٌر من عملٌات التعدٌل والتبدٌل  مستشفىالد االنتهاء من تنفٌذ بناء بع

 الفراؼات.

فً  من المبانً القدٌمة التواجد المستشفٌات ونتٌجة لما سبق ولكون مبانً

مع ظهور  واستمرار وجودهاما قبل اإلسالم، المختلفة بداٌة من عصور حضارات ال

المختلفة وحتى العصر الحاضر، فقد ظهرت الكثٌر وفً العصور اإلسالمٌة  اإلسالم

، من حٌث األسس تصامٌم المستشفٌاتمن المشاكل الجدٌرة بالدراسة فٌما ٌخص 

أٌضاً المحددات والقٌم والمؤثرات ، ووالمعاٌٌر وكذلك العناصر والمكونات

اء الخارجٌة الواجب مراعاتها وتطبٌقها وتقٌٌمها عند القٌام بعملٌة التصمٌم واإلنش



لمبنً المستشفً، وتعد القٌم اإلسالمٌة وعالقتها بتصمٌم المستشفٌات من أهم هذه 

 المؤثرات والقٌم ومن ثم جاء اهتمام الباحث بالقٌام بهذا البحث. 

 

  مشكلة البحث 1-2

تظهر إشكالٌة البحث فً عدم وجود مراجع ودراسات معمارٌة تتنااول األساس 

 -التً ال ٌمكن تعدٌلها  -المعتمدة علً القٌم اإلسالمٌة الراسخة والمعاٌٌر المعمارٌة 

والتً تظهر فً االلتزام الكامل بالمحددات الثقافٌة والمتطلبات االجتماعٌاة والثقافٌاة 

التطااور مااع للمجتمااع المساالم، فمعظاام المراجااع والدراسااات المتااوفرة تهااتم بااالتوافق 

لم متؽٌار تتساابق وتتطاور فٌاه أساالٌب نعاٌ  فاً عاا النااتج مان كونناا التقنً والفنً

التصاامٌم لتتماشااى مااع التطااور المضااطرد فااً تقنٌااة األجهاازة والمعاادات، وأسااالٌب 

القااٌم  هااذه إخضاااه هااذا التطااور لٌااتم فااً شااكل ٌراعااى دون ووسااابل التشااخٌص

 وٌخضع لثوابتها.  

 القابمااة علااى قااٌم ؼٌاااب المواصاافات أو المعاااٌٌر الهندسااٌةوماان أهاام مظاااهر       

 :ماٌلًلمستشفٌات، معاٌٌر ال إسالمٌة

اإلنسااانٌة لسقسااام نقااص المعلومااات والبٌانااات التااً تحاادد االحتٌاجااات  .1

المختلفة والمتعلقة بطبٌعة المرضً والزوار والعااملٌن وكاونهم ملتازمٌن 

وخاضااااعٌن للثقافااااة والعااااادات المرتبطااااة  ،بااااالقٌم والمبااااادئ اإلسااااالمٌة

م وتخطٌط واساتخدام القسام وربماا مما ٌؤثر على تصمٌ بالمجتمع المسلم،

 ككل.  المستشفى مبنى

عتمااد منشا ت إوحدة متاحاة للهٌباات المسابولة عان عدم وجود مرجعٌة م .2

، تتمثل فً مواصافات أو تحمل شخصٌة المجتمع المسلم الرعاٌة الصحٌة

 ،ذات إطار مان القاٌم اإلساالمٌة معاٌٌر هندسٌة لمنش ت الرعاٌة الصحٌة

عتماااد مشااروه مستشاافى أو منشااأة إربٌسااٌاً عنااد  ٌمكاان اعتبارهااا مرجعاااً 

   .رعاٌة صحٌة



ؼٌااااب مفهاااوم التصااامٌم المعمااااري لمباااانً المستشااافٌات باااالرجوه إلاااً  .3

محااددات تاارتبط بقااٌم المجتمعااات اإلسااالمٌة، وؼٌاااب بعااض الفراؼااات 

المعمارٌة الالزمة لتحقٌق هذا المفهاوم عان البرناامج الاوظٌفً للمشاروه 

إمااا علااً اقتباااس ماان نماااذج عالمٌااة تفتقاار لهااذا  اً والااذي ؼالباااً ٌكااون مبنٌاا

وجهااات نظاار شخصااٌة ألفااراد اجتهااادات وعلااى المفهااوم اإلسااالمً، أو 

ٌكاون فاً أحسان األحاوال مكاون والفرٌق المشارك فً وضاع البرناامج  

من طاقم طباً، وطااقم هندساً، وبعاض الممثلاٌن للتخصصاات األخار  

ون هذا الفرٌق  ؼٌر مهتم أو منتبه أو قادر علً تحقٌاق وقد ٌكالمساعدة( 

 متطلبات هذا التوجه نحو إدخال القٌم اإلسالمٌة كمحدد فً التصمٌم.

عاادة الخاصااة بمظاااهر اإلشااكالٌة البحثٌااة الربٌسااٌة النقاااط  وٌنااتج عاان هااذه

( فاً دراساته حاول 1994 عبدالقادر،  منها ما ذكرهفرعٌة بحثٌة إشكالٌات 

 المتطلبات التصمٌمٌة فً المستشفٌات العامة وهً كالتالً:

دول مراجااع ماان ماان  المااأخوذة حرفٌاااً واألسااس التصاامٌمٌة المعاااٌٌر  أوال:

، وقٌمااه  اإلسااالمٌة( مااع ثقافااة المجتمااعتوافقااة ؼٌاار مدابماااً تكااون  أجنبٌااة،

قتصاادٌة،  مماا ٌجعال المصامم فاً مان الناحٌاة اال ؼٌر مالبماة وتكون أٌضاً 

تعااادٌالت علاااى ال وبصاااورة تتطلاااب عمااال الكثٌااار مااانحٌااارة مااان أماااره، 

 لٌكون المبنً مناسباً لطبٌعة وقٌم المجتمع.التصمٌمات األصلٌة 

القابمٌن بهذه العملٌاة التصامٌمٌة  أن المهندسٌن المعمارٌٌن والمخططٌنثانٌاً:

، وذلك لعدم والثقافة بعضهم البعض فً وجهات النظر ما ٌختلفون عن كثٌراً 

تعتمااد علااً القااٌم  وجااود مواصاافات محااددة ملزمااة لمبااانً الرعاٌااة الصااحٌة

إذا أسند المشروه إلى مهندس معماري، فإنه ٌرجاع إلاى ف والمعاٌٌر المحلٌة،

المرجع المتاح له من مواصفات وضعت فً دولة أجنبٌة معٌنة، فً حاٌن إذا 

لمشروه وبانفس المتطلباات الوظٌفٌاة إلاى مهنادس معمااري  خار أسند نفس ا

 خر متاح لدٌه بمواصفات أخر  وضاعت فاً دولاة أجنبً ٌرجع إلى مرجع 

  ، وهكذا.عن السابقٌن مختلفاً  أخر ، ولو أسند لمهندس ثالث ألتخذ مرجعاً 



 أن الطاقم الطبً من أطباء واستشارٌٌن ٌكاون لهام رؤٌاتهم ومتطلبااتهم :اً لثثا

تً قد تختلؾ فً بعض األحٌان وتتطاابق فاً أحٌاان أخار  ماع المهندساٌن ال

المعمارٌٌن المكلفٌن بتصمٌم هذه المستشافٌات، وذلاك ٌرجاع للمدرساة والبلاد 

منهم من ٌحبذ المعاٌٌر األمرٌكٌة، ومنهم من ٌفضال  ،الذي درس فٌه الطبٌب

أو أي  ،ساترالٌةأو األ ،أو المعااٌٌر الكندٌاة ،معاٌٌر دولة مان الادول األوربٌاة

وهاااذه الااادول تختلاااؾ فٌماااا بٌنهاااا فاااً مواصااافاتها الخاصاااة  ،دولاااة أخااار 

 بالمستشفٌات. 

 المظاهر الساابقة وؼٌرهاا مان المظااهر الموضاحة إلشاكالٌة ومشاكلة الدراساةوتعد 

  ركٌزة أساسٌة ألهمٌة وأهداؾ وفرضٌات البحث.

 أهمٌة البحث 1-3

فاً مجاال تطاوٌر الماال ن وزارة الصاحة تنفاق الكثٌار تظهر أهمٌة البحث فاً أ

األساااس والمعااااٌٌر ولكااان تفتقااار إلاااى  ومستشااافٌاتها مرافقهاااا والتوساااع فاااً مبانٌهاااا

لتصاامٌم وتنفٌااذ  -المتوافقااة والمعتماادة علااً القااٌم اإلسااالمٌة  -التصاامٌمٌة الالزمااة 

ساابق  قاادتفاادي أخطاااء ل هناااك محاااوالتفعناد إنشاااء كاال مستشافى  .تقٌاٌم مااا تنفااذهو

قبال تنفٌاذ المزٌاد  ،ٌاتم االسترشااد بهااولكن دون وضع دراساة شااملة الوقوه فٌها، 

 .ومتطلباته الثقافٌة واالجتماعٌة مجتمعالاحتٌاجات  تراعًمن المشارٌع 

لوجود دراسة تهتم بوضع األسس والمعاٌٌر فهناك أهمٌة ومن هذا المنطلق 

ٌعتمد وٌقوم علً متطلبات تحقٌق القٌم التصمٌمٌة لمبانً المستشفٌات داخل إطار 

 اإلسالمٌة المطلوبة بالمجتمعات المسلمة.

 أهداف البحث 1-4

أو بمعناى أخار  هذا البحث محاولة نحو التصمٌم األمثل لمبانً الرعاٌة الصحٌةٌعد 

السااعودي المساالم، ووفااق إطااار ماان القااٌم  الااذي ٌراعااً ثقافااة المجتمااع المستشاافٌات

 الؽاٌة من البحث هو:. لذا فإن اإلسالمٌة



قٌاااس ماادي نجاااح المعاااٌٌر واألسااس التصاامٌمٌة المعمارٌااة فااً تحقٌااق القااٌم         

 .اإلسالمٌة المطلوبة بالمجتمع المسلم

 :وتتحقق الؽاٌة من البحث بتحقٌق مجموعة من األهداؾ الفرعٌة وهً

لهاذه التعرؾ علً مفاهٌم القاٌم اإلساالمٌة ذات العالقاة بالتصامٌم المعمااري  (1

 النوعٌة من المبانً.

متمثلاة فاً قسام الطاوارئ  -مطابقة مبانً المستشفٌات ومعرفة مد  مالبمة  (2

المساااتخدمة فاااً العالمٌاااة فاااً المملكاااة وخاصاااة مكاااة المكرماااة للمعااااٌٌر  –

لقااٌم اإلسااالمٌة التااً تقااوم علٌهااا لتحقٌااق امراعاتهااا وقٌاااس ماادي ، تصاامٌمها

 .المجتمعوطبٌعة ثقافة 

ماا تنشاأ باٌن مخططاً ومصاممً  ات فً اآلراء والتً ؼالباً الختالفتضٌٌق ا (3

وبٌن العاملٌن فً مجال العاالج الطباً مان جاناب  ،المبانً الطبٌة من جانب

ٌضاامن وجااود تصاامٌم متفااق علٌااه وال كاماال تصاامٌمً  إطااار، بوضااع  خاار

   أو بعد تسلٌم المبنً. خر األمراحل اللى التعدٌل والتؽٌٌر فً إٌحتاج 

ون هذه األطروحاة هاً بداٌاة لطرٌاق التصامٌمات الناجحاة  لمباانً والمأمول أن تك

. كمااا ٌمكاان أن المساالم التااً تراعااً ثقافااة المجتمااعوالمستشاافٌات  الرعاٌااة الصااحٌة

 .والمتخصصٌنخطوات أخر  من المهتمٌن  ٌتلوها دابماً 

 فرضٌة البحث  1-5

محااددة لتصاامٌم التصاامٌمٌة المحلٌااة المعاااٌٌر ال وجااودٌفتاارض البحااث أن عاادم 

وجود أوجاه قصاور فاً األداء تراعً القٌم اإلسالمٌة ٌؤدي إلى والتً المستشفٌات 

عادم و بصورة تتسبب فً إجراء تعدٌالت كثٌرة باالمبنً لمستشفى،لمبنى ا الوظٌفً

 . به التصمٌمٌةمستخدمً المستشفى عن بعض المواصفات رضا 

 هو:للبحث  ًوبناء على ذلك فإن االفتراض الربٌس



تراعققً القققٌم اإلسققالمٌة  ٌاتلمستشققفتصققمٌم اتطبٌققق معققاٌٌر مقترحققة ل أن 

 .اسٌإدي لزٌادة كفاءتها فً أداء وظٌفته

 

 

 فإن هناك افتراضات فرعٌة:  األساس ضارتفاال افً نطاق هذ

واعتبااارات  ،والتقالٌاد ،بثقافاة المجتمااعٌفتارض البحاث أن الجانااب المتعلاق   (1

قاد  ،المستمدة من القاٌم اإلساالمٌة الخصوصٌة فً بالدنا العربٌة واإلسالمٌة

 التقصاًمماا ٌزٌاد مان الحاجاة إلاى  ،تختلؾ عما هو موجود بالعاالم الؽرباً

نماوذج تصاامٌمً للمستشاافٌات ٌقااوم علااى محاولااة الوصااول إلااً ، والمٌادانً

 .القٌم اإلسالمٌة

رحااة ٌجااب أن تسترشااد بتجااارب الاادول المقتالتصاامٌمٌة إن هااذه المعاااٌٌر  (2

 فاً إعاداد مواصافات قٌاساٌة خاصاة بهاا كبٌراً  والتً قطعت شوطاً  ،السابقة

 وذلك فٌما ٌخص المعاٌٌر العامة. ثم تقٌٌم ذلك وفق ثقافة المجتمع وطبٌعته.

إن رفاع كفااءة الخادمات الصاحٌة للمستشافٌات ٌبادأ بدراساة وضاع التصاامٌم  (3

 تاؤديومن ثم الخروج بنتابج وتوصاٌات  ،وروتحدٌد مواضع القص ،الحالً

 فً ظل القٌم اإلسالمٌة. معاٌٌر ومواصفات تصمٌمٌة للمستشفىلفً النهاٌة 

 منهجٌة البحث  1-6

 للبحث للوصول للنتابج وتتلخص فٌما ٌلً:ربٌسٌن  منهجٌناعتمدت الرسالة علً 

المفااااهٌم  علاااى ، وٌعناااً باااالتعرؾهاااو المااانهج االساااتقرابً :المحاااور األول (1

دراسااة  الخاصااة بااالقٌم اإلسااالمٌة وعالقتااه بتصاامٌم المستشاافٌات، وكااذلك 

المعاٌٌر التصمٌمٌة للمستشفٌات بشكل عام من خالل االستعراض التارٌخً 

تجااارب الاادول عاارض للتطااور تصاامٌم المستشاافٌات علااى ماار العصااور، و

 ها.إلى وضع معاٌٌر خاصة ب ووصالً  ،فً هذا المجال سبقتاألخر  التً 



وذلاك بعمال الحالاة(  دراساات  التحلٌلاًالوصافً المحور الثانً هو المنهج  (2

تلاك بدراسة  القٌامو ،، أو قسم/أقسام منهاالمختارة المستشفٌات تحلٌل لبعض

التصامٌم  إطاارمقارنة مد  تمشاٌها ماع معمارٌاً وو األقسام وتحلٌلها هندسٌاً 

أنساب حالاة دراساٌة تحقاق مٌة، وصاوالً إلاً اختٌاار القابم على القٌم اإلساال

 الهدؾ الذي ظهر فً المحور األول.

 نطاق وحدود البحث   1-7

، ونتٌجااة جؽرافٌاااً أو زمانٌاااً نوعٌاااً أو  إماااالبحااث  نطاااق وحاادودلتحدٌااد لٌكااون ا

هااذه النوعٌااة ماان المبااانً فقااد تاام تحدٌااد النطاااق ماان للصااعوبة الشاادٌدة فااى دراسااة 

 الثالث زواٌا كما ٌتضح فٌما ٌلً:

 للبحث نوعًتحدٌد النطاق ال 1-7-1

والعناصار  ،وملاا باألقساام الطبٌاة ،نظرا ألن مبنى المستشفى مبنً شدٌد التعقٌد

فااإن البحاث ٌقااوم بااالتركٌز  ،المعمارٌاة شاادٌدة الخصوصاٌة ذات المتطلبااات المعقادة

على قسم واحد فقط مان أقساام المستشافى وهاو قسام الطاوارئ، مان أجال الوصاول 

المعمارٌة والهندسٌة الخاصة به. خاصاة فاً الجازء المعناً بالدراساة إلى المعاٌٌر 

 العملٌة  المٌدانٌة(. 

وقد تم تضٌٌق النطاق الوظٌفً للبحث إلاى قسام واحاد مان أقساام المستشافى كاً 

 تكون الدراسة وافٌة وشاملة وتحقق المرجو منها. 

مان  واحاداً أن هاذا القسام ٌعاد   والسبب الرئٌسً فً إختٌار قسم الطوارئ  هو:

وحاادات المستشاافى ذات األهمٌااة القصااو ، والتااً لهااا عالقااة مباشاارة ومسااتمرة 

تااوافر جمٌااع ٌتمٌااز بطااوارئ البالعماال الروتٌنااً الٌااومً بالمستشاافى. كمااا أن قساام 

اسااتقبال ماارٌض، وفحااص، وتشااخٌص،  :ماانداخلااه وظااابؾ المستشاافى المختلفااة 

 وعالج، وتنوٌم، وجراحة.

 ،إؼفاال دراساة المستشافى ككاللان ٌاتم فً الدراسة النظرٌة للبحث  اعاة أنهمع مر

بأقسام  اً وثٌق اً مرتبط ارتباطقسم هو  بل ،حٌث أن قسم الطوارئ لٌس قسم قابم بذاته

نتٌجاة لتاداخل الوظاابؾ المختلفاة فاً المستشافى. وقاد  ، وذلاكأخر  من المستشفى



د تااؤثر علااى طرٌقااة التشااؽٌل قاا كمااا ،تااؤثر وظٌفااة األقسااام علااى بعضااها الاابعض

 لكل قسم من األقسام. وعلٌه فإن نطاق البحث ٌتضح فٌما ٌلً: واالستخدام

 تحدٌد النطاق الجغرافً للبحث 1-7-2

وكاذلك المتطلبات اإلنسانٌة والوظٌفٌة للمستشفى كمبنى ال تختلؾ من بلد آلخار. 

هو تقدٌم الرعاٌاة الصاحٌة  ،أو أي منشأة رعاٌة صحٌة ،الهدؾ من مبنى المستشفى

فااإن وبالتااالً ال ٌختلااؾ ماان بلااد آلخاار. أٌضاااً هااو هاادؾ و ،التشخٌصااٌة والعالجٌااة

بشاكل عاام وتحلٌال مبناى المستشافى  ببحاثقوم ٌالدراساة ساهذه الجزء النظري من 

ز علاى ٌاركفساٌتم الت التطبٌقٌة تحدٌد نطاق جؽرافً.  بٌنما فً الدراسة العملٌة دون

، كنمااوذج لمبااانً المستشاافٌات مستشاافٌات فااً مكااة المكرمااةالدراسااة نماااذج ماان 

 بالمجتمعات اإلسالمٌة الُمحتِرمة للقٌم اإلسالمٌة.

 تحدٌد النطاق الزمنً للبحث 1-7-3

، فً الدراسات النظرٌة سٌشمل البحث جمٌع الدراسات الساابقة التاً تتاوفر للباحاث

لااى أحاادث مواصاافات فااً تحدٌااد مسااتخلص للمواصاافات العالمٌااة سااٌتم االعتماااد ع

ٌشاااٌع اساااتخدامها فاااً المملكاااة العربٌاااة الساااعودٌة، وهاااً باااال شاااك المواصااافات 

 .األمرٌكٌة

 هـ. 1430فً الجزء العملً سٌتم دراسة الوضع الحالً لسنة إجراء البحث 

 الدراسات السابقة  1-8

 هناك مجموعة من الدراسات السابقة نذكر منها:

بحقث وهقو  "التصقمٌمٌة فقً المستشقفٌات العامقةالمتطلبقات دراسة بعنقوان: " (1

للحصققول علققى درجققة الماجسققتٌر فققً  ،مقققدم مققن المهنققدس ولٌققد عبققدالقادر

م مققن قسققم العمققارة بكلٌققة الهندسققة بجامعققة  1994الهندسققة المعمارٌققة سققنة 

 تلخص فً التالً:ٌالقاهرة و



 مشكلة البحث  . أ

تمثل مشكلة وذلك إن عملٌة تنمٌة وتطوٌر الخدمات الصحٌة فً جمٌع الدول 

عتقاد المصممٌن إن أو ،من خالل وضع تصامٌم المبانً وتجهٌزها

ن متطلباتها موحدة ومتشابهة فً أخططٌن المختصٌن فً تلك المبانً بوالم

عتقاد خاطا، وٌجب أن تكون لكل دولة متطلبات خاصة إفهو حاالتها جمٌع 

 فً تصامٌمها وتخطٌطها.

 

 الهدف من الدراسة  . ب

المتطلبات التصمٌمٌة ألقسام المستشفى المختلفة وتوضٌح العالقة دراسة 

نه من أهدافها أٌضا تحدٌد أكما  ،المتبادلة بٌنهما وبٌن العوامل المؤثرة علٌها

 ،المكونات الداخلٌة ألقسام المستشفى ومعرفة المساحات الخاصة بكل منها

لفة. كما أن للدراسة والتً تفً باالحتٌاجات الوظٌفٌة لعٌنات المستعملٌن المخت

هدؾ وهو والتعرؾ على مد  مالبمة المتطلبات التصمٌمٌة لبعض األقسام 

 التشخٌصٌة فً المستشفٌات المصرٌة لالحتٌاجات الفعلٌة للمستعملٌن.

 توصٌات الدراسة . ج

هتمام بدراسة المتطلبات التصمٌمٌة لمبانً المستشفٌات وأقسامها ضرورة اإل (1

هااذا الموضااوه بالشااكل الااذي ٌتناسااب مااع أهمٌتااه  المختلفااة وزٌااادة البحااث فااً 

وذلك بتوسٌع القاعدة البحثٌة بحٌث تشمل جمٌع مستشفٌات مصر وجمٌاع أقساام 

 المستشفى.

علااى المعمااارٌٌن والمصااممٌن لمباااانً المستشاافٌات بضاارورة التحقااق مااان  (2

االحتٌاجات الفعلٌة للمستعملٌن ومراجعاة ماد  مالءمتهاا للمتطلباات التصامٌمٌة 

ٌحصاالون علٌهااا قباال الباادء فااً وضااع التصاامٌمات والرسااومات الخاصااة التااً 

 بذلك.



عاادم إهمااال المتطلبااات التصاامٌمٌة لمبااانً المستشاافٌات فااً الاادول المتقدمااة  (3

والتؽاضً عنهاا، بال ٌجاب محاولاة االساتفادة بهاا وتنقٌحهاا وأقلمتهاا لكاً تالبام 

 الظروؾ المحلٌة والفعلٌة.

المستشااافٌات بالمتطلباااات التصااامٌمٌة هتماااام المصاااممٌن لمباااانً إضااارورة  (4

خدمات العااملٌن، خادمات -الخاصة بكل من الخدمات الملحقة للوظٌفة الربٌسٌة 

بااانفس القااادر مااان االهتماااام  -المرضاااى، أمااااكن انتظاااار المرضاااى وأقااااربهم

 بالمتطلبات التصمٌمٌة للوظٌفة الربٌسٌة لسقسام المختلفة.

ت المسبولة عن مبانً المستشافٌات العمل على زٌادة الرقابة من جانب الجها (5

فً جمٌع المراحل المختلفة ابتداء من مراجعة الرساومات الخاصاة بهاا وانتهااء 

 بتشطٌبها وتشؽٌلها ثم استمرار المتابعة أٌضا بصورة دورٌة.

وضاااع قاااوانٌن تااانظم عملٌاااة إنشااااء مباااانً المستشااافٌات مااان قبااال الجهاااات  (6

 ٌن فً هذا المجال.المختصة بذلك ونشرها بٌن المختصٌن والعامل

العمل على رفع مستو  التوعٌة الصحٌة فً المجتمع مماا ٌسااعد علاى رفاع  (7

كفاااءة التشااؽٌل لمبااانً المستشاافٌات وٌرفااع ماان المتطلبااات التصاامٌمٌة ألقسااامها 

 المختلفة بما ٌخدم المرضى.

 

رسالة مقدمة مقن المهنقدس سقالمة  "، وهًالمبانً الصحٌةدراسة بعنوان: " (2

م مقن قسقم الهندسقة  1997لحصول على درجة الدكتوراه سقنة ل ،عبدالرحمن

 المعمارٌة بجامعة الزقازٌق وتتلخص فً التالً:

 مشكلة البحث .أ 

لما تتعارض  فً التصمٌم نظراً  تعتبر مبانً المستشفٌات من أكثر المبانً تعقٌداً 

له من موجات ضخمة مان التقادم التكنولاوجً فاً أساالٌب العاالج والتجهٌازات 

على المعمااري عناد قٌاماه  وبذلك تمثل عبباً  ،المتطورة ومن أكثر المبانً تكلفة

أال وهاااً نقاااص  ،عماااا سااابق ةوكاااذلك هنااااك مشاااكلة ال تقااال أهمٌااا ،بالتصااامٌم

ه المبانً، وتظهر هذه المشاكلة حتٌاجات الفعلٌة لهذعن اإل المعلومات والبٌانات



فلااذلك أصاابح ماان المهاام  .أكثاار فااً حاااالت التطااوٌر والتوسااٌع فااً المستشاافٌات

والوفااء  ،دراسة كل قسم على حاده ووضاع أداة تقٌاٌم مساتمرة لمواكباة التطاور

وتتركز هذه الدراسة على قسام الطاوارئ  .باالحتٌاجات التصمٌمٌة لهذه األقسام

ام المستشااافى لوقوعاااه فاااً الخاااط األول الساااتقبال والاااذي ٌعتبااار مااان أهااام أقسااا

 المرضى وتعدد عناصره.

 

 

 الهدف من الدراسة .ب 

وضااع ماانهج تطااوٌر وأداة تقٌااٌم لسوضاااه الراهنااة ألقسااام الطااوارئ  (1

وماان ثاام تحدٌاد المتطلبااات الفعلٌااة الالزماة لرفااع كفاااءة الخدمااة  ،والحاوادث

 التً ٌقدمها قسم الطوارئ.

وعة من أقسام الطاوارئ والمقارناة بٌنهاا تطبٌق هذا المنهج على مجم (2

 لمعرفة مد  كفاءة هذا المنهج.

 لدراسةلتوصٌات ال أهم . ج

الحصااول علااى معلومااات  ،ٌمكاان ماان خااالل ماانهج تطااوٌر قساام الطااوارئ (1

 كافٌة عن كفاءة أداء العناصر الفنٌة والوظٌفٌة لمكونات القسم.

الطااوارئ فااً إذا تاام تطبٌااق ماانهج تطااوٌر قساام الطااوارئ علااى كاال أقسااام  (2

تكون هناك قاعدة بٌانات عن هاذه األقساام تسااعد فاً تحدٌاد حالاة ، مصر

 كل قسم وبٌان مد  كفاءته وإمكانٌاته المتاحة.

تطاااوٌر المساااتمر لمااانهج تطاااوٌر قسااام الطاااوارئ بنااااء علاااى الالباااد مااان  (3

 مالحظات وأراء فرٌق العمل للحصول على بٌانات حقٌقٌة عن القسم.

 

ر علققققى الطرٌققققق كمققققدخل تصققققمٌمً تطبٌقققققا علققققى العثققققودراسققققة بعنققققوان: " (3

علقى  للحصاولبحث مقدم من المهندس أٌمن حمزة ثابقت  "، وهوالمستشفٌات



م مقققن كلٌقققة  2003درجقققة دكتقققوراة الفلسقققفة فقققً الهندسقققة المعمارٌقققة سقققنة 

 تلخص فً التالً:ٌالهندسة بجامعة القاهرة و

  الدراسةمشكلة  .أ 

بتوفٌر المعلومات الكافٌة التً تكمن المشكلة فً ضعؾ وقصور االهتمام 

وخاصة أن المعلومات  ،تجنب المستعملٌن فقدان الطرٌق فً المستشفى

المتوفرة واألبحاث الحالٌة تنصب كلها على الثقافة الؽربٌة واألوروبٌة. 

 ،وخاصة وان المستشفٌات بمصر ال تطبق نظم العثور على الطرٌق عموماً 

بصورة متكاملة وبدون  ها ال تطبقإال أنه ه،وحتى إذا وفرت بعض مالمح

 مراعاة الختالؾ ثقافة المستعمل المصري عن المستعمل الؽربً.

 الهدف من الدراسة  .ب 

 تتجاوب معتحدٌد أسس ومعاٌٌر التصمٌم الخاصة بالعثور على الطرٌق التً 

لمختلؾ أنواه المستعملٌن من  ،احتٌاجات المستعمل المصري للمستشفى

وٌلبً متطلباتهم أو  ،بما ٌتوافق مع خلفٌتهم الثقافٌة ،مرضى أو زوار

وبالتالً لٌساعد المصمم على  .احتٌاجاتهم حتى ٌصلوا إلى أهدافهم بالمستشفى

تصور العالقات السلٌمة بٌن مختلؾ عناصر وأقسام المستشفى  ووضع تصور 

وذلك لرفع كفاءة أداء المستشفى  ،لفكرة التصمٌمٌة الربٌسٌة للمستشفىلمتكامل 

 وضمان تقدٌم خدمة عالجٌة ناجحة ومتكاملة للمستعمل.

 توصٌات الدراسة:أهم  . ج

فً الجزء األول من الدراسة تم استعراض تطور المفهوم التصمٌمً للمستشفى 

 تبعا للعوامل التالٌة:

 .ومحلٌاً  تؽٌر وتطور العمارة عالمٌاً  .1

شفٌات لتحقٌق احتٌاجات الرعاٌة الصحٌة تؽٌر وتطور متطلبات مبانً المست .2

 لالكتشافات العلمٌة الطبٌة. المتطورة طبقاً 

فً المستشفى النابعة لٌس من احتٌاجات  اإلنسانٌةتطور مفهوم االحتٌاجات  .3

 .أٌضاً وظٌفٌة ولكن لتحقٌق متطلبات واحتٌاجات المرٌض النفسٌة 



للمستشفى فً القرن هذه العوامل الثالثة على المفهوم التصمٌمً  أثرتحٌث 

والعالقة  ،المستشفى الحدٌث المتعددة وأقساموتم استعراض مكونات  .العشرٌن

وجود ممرات متشابكة ومتشعبة  إلىالتً تؤدي و األقسام،التبادلٌة بٌن هذه 

 ظهور مشكلة فقدان الطرٌق بالمستشفى. إلى أد والوحدات مما  األقسامتربط 

المستشفى منشأة معقدة التركٌب تظهر بها  أنومن خالل هذا العرض ٌتبٌن 

مشكلة فقدان الطرٌق  وفً الجزء الثانً تم عرض نظم العثور على الطرٌق 

، لمحددات التصمٌمٌة، واالمحددات السلوكٌةوهً  محددات النظام بالؽرب( 

 المحددات التشؽٌلٌة.و

تبٌن ومناقشة الطرح الذي قدمه النموذج الؽربً لنظم العثور على الطرٌق و

 عنصر الثقافة فً تصمٌم نظم العثور على الطرٌق. إدخال ضرورة 

دراسة بعنوان: "التحسٌنات التً ترتكز على المرضى، للبٌباات المبنٌاة للرعاٌاة  (4

، ومؤشاارات التصاامٌم" لكاال ماان، "كااالبٌرت، ودوجااالص" التصققوراتالصااحٌة: 

 Calbert C. H. and Douglas, M. R. م.2005( المنشورة عام 

 الدراسة: مشكلة .أ 

لعوامل التً تؤثر فً حول اتصورات المرضى ل الدراسات السابقةلكثٌر من ا

هناك القلٌل من البحث فً  الصحٌة. معاٌٌر الرعاٌةب فقط تتعلق ،صحتهم

 على وجه التحدٌد، طبٌعة المبنٌة للمستشفٌات، البٌبات عنتصورات المرضى 

كون التقٌٌم العوامل التً ٌعتبرونها مهمة لصحتهم وعافٌتهم وكٌفٌة  مجموعة

خاصة بهم العتبارات االٌمكن أن تتضمن  ،لرعاٌة الصحٌةلتصمٌمات مبانً ا

 .ات تقوٌمهامٌم وعملٌاالتص تطوٌرفً 

 الهدف من الدراسة: .ب 

لرعاٌة ل حول البٌبة المبنٌةاستكشاؾ تصورات المرضى تهدؾ الدراسة إلى 

فً مجال الرعاٌة للمرافق والتصمٌمات  همتصوركٌفٌة بتقٌٌم وذلك  ،الصحٌة



، لتطوٌر مجموعة من المؤشرات التً تركز على المرضى وذلك ، الصحٌة

 .فً مجال الرعاٌة الصحٌة ٌةالمستقبل التصمٌماتتقٌٌم ٌمكن  من خاللهاوالتً 

 فً ذلك نوعً وكمً، بماتقوٌم  منهجٌاتوقامت الطرٌقة البحثٌة على تصمٌم 

دراسات (، futures group conferencingأو المؤتمرات الجماعٌة  اللقاءات 

التبادل بٌن الخبٌر  (، autophotographic studyاالنطباعات الذاتٌة  

ى ضرواستبٌان لعٌنة تمثل م(، novice-expert exchanges  مبتدئوال

 (.questionnaire surveyسابقٌن  

الملكً،  المعتمد  سالفوردمستشفى فً  فٌها تمن ٌالمشاركتطبٌق هذه الدراسة و

، وذلك المملكة المتحدةبمانشستر، ((، بمدٌنة NHSمن خدمة الصحة الوطنً  

إلى  استناداً ، شامله وتخطٌطه بشكل إعادة تطوٌر قد تم كون هذا المستشفى

وهذه الرؤٌة تركز على  (.NHS  خدمة الصحة الوطنٌةوضعتها رؤٌة جدٌدة 

 الواحد والعشرٌن.لقرن ا فً الخدماتتقدٌم الرعاٌة الصحٌة فً المستشفٌات و

مجموعات  فٌما شارك ثماندراسة االنطباعات الذاتٌة،  فً مرٌضاً  35وشارك 

السابقٌن الذٌن عٌنة من المرضى المقٌمٌن كذلك تجاوبت وفً لقاءات جماعٌة، 

استبٌان  785تم تلقى  ، وذلك بأنشهراً   12كانوا منومٌن بالمستشفى منذ

 التً أرسلت لهم بالبرٌد.االستبٌانات مكتمل، حٌث أعادوا 

 أهم توصٌات الدراسة: .ج 

إمكانٌة  ،قضاٌا النقلتم اقتراح تحسٌنات جذرٌة على بٌبة المستشفٌات تشمل: "

توفر األماكن  تصمٌم البٌبة الخارجٌة للموقع وتشجٌره،الوصول والتنقل، 

، التنوه التشابه مع بٌبة المنزل واالعتماد على الذات واالجتماعٌة،العامة 

دراسة "، ومن خالل المخارجو الحٌز الخاصن؛ االسالمة واألم ،الثقافً

االنطباعات الذاتٌة للمرضى حددت تلك الدراسة العناصر التً ٌرؼب 

 اإلنسانً،، التفاعل بالمستشفى جناحالجودة تصمٌم المرضى فً توفرها وهً: 

. وحول ، ومرافق لالستجمام والترفٌهالحٌز المخصص للشخصنوعٌة حالة و

رة كانت   المالحظاتالوضع فً المستشفٌات ذات األجنحة متعددة األسِّ



 وتدعٌم، المرٌض سرٌر منطقةحول مساحة ال محدودٌة تركز على: الربٌسٌة

ضطرابات االالضوضاء وومنع ، للمرٌضكرامة حفظ الخصوصٌة وال

 .فً الجناح خر األ

أشارت تلك  وعافٌتهوفٌما ٌتعلق بمد  دعم بٌبة المستشفى لصحة المرٌض 

لبٌبات المستدامة فً مجال الرعاٌة لٌنظر المرضى  الدراسة إلى ما نصه:

 وجهة منتصمٌم الوتستند مؤشرات والعالج. الصحٌة لتكون داعمة للصحة 

وفق رؤٌتهم لرعاٌة الصحٌة ل المبنٌةإدخال تحسٌنات على البٌبة  هم علىنظر

توفر بٌبة منزلٌة  . وتركز تلك المؤشرات علىدور مرافق الرعاٌة الصحٌةل

 ، وأداء الوظابؾ والتصمٌمالتً تدعم نمط الحٌاة العادٌة مشابهة لبٌبة المنزل(، 

 .بٌن فراؼات متعددة حركة وتنقلو سهلة، وصولي، المدعم بطرق األسر

 

 الخالصة 1-9

 ق ٌتبٌن لنا أن المبانً الصحٌة من أصعب المبانً تخطٌطاً من خالل ما سب

 وتتأثر بعوامل كثٌرة فً إنشاءها وتطوٌرها. .وتكلفة وأكثرها تعقٌداً  ،وتصمٌماً 

وكذلك ، واألجهزة المستخدمة تتطور باستمرار ،العالجو التشخٌص، فأسالٌب

ومن أهم العوامل الثقافات الدٌنٌة  .ظروؾ المنطقة تختلؾ من مكان إلى  خر

وكذلك اختالؾ ثقافات وأراء الفرٌق المسبول عن تصمٌم  ،واالجتماعٌة

  .، بل وحتى الزوار والمرضى وفرق العناٌة والخدمة المختلفةالمستشفى

هذه تطور تارٌخ  والستٌعاب مفهوم المستشفٌات ٌر  الباحث أهمٌة استقراء 

عالقتها أٌضاً و قة ذلك بظهور القٌم اإلسالمٌة،وعال على مر العصورالمبانً 

فً  سوؾ ٌتم استعراضهوهذا ما  ،والثقافٌة ،والزمنٌة ،العوامل المكانٌةبكل من 

 .القادمالفصل 
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 دراسة العالقة بٌن تطوٌر المستشفٌات

 عبر التارٌخ وثقافة المجتمعات ودٌنها

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثانً : 

 عبر التارٌخ وثقافة المجتمعات ودٌنهاتطور المستشفٌات دراسة العالقة بٌن 

 المقدمة 2-1

الخاص بمبانً المستشفٌات علً  تطورارتباط الفً هذا الفصل سٌتناول الباحث 

مر العصور بثقافة ودٌانة المجتمعات التً تم إقامة هذه المستشفٌات داخلها وذلك 

 ظهور مفهوم المستشفٌاتدراسة بداٌة و ،والعالجمفهوم الطب بإلقاء الضوء علً 

مع التركٌز علً مبانً مستشفٌات العصر  على مر العصور له تارٌخًوالتطور ال

اإلسالمً ودراسة تأثٌر القٌم اإلسالمٌة المحددة لثقافة المجتمع اإلسالمً ودٌنه 

 علٌها.

كان الطب  عصر ما قبل التارٌخ، حٌثل وسٌبدأ هذا الفصل بدراسة المستشفٌات

قٌام  وما تبع ذلك من .الخاصة والمعتقدات الدٌنٌة ،مؽلفا بالخرافات والسحر

لمحاربة األرواح الشرٌرة التً وذلك  ،بالسحرة والكهنة باالستعانةاإلنسان البدابً 

 تسبب له العلل، واألمراض، التً ال ٌعرؾ لها عالجاً. 

الكهنة ٌعالجون المرضى  كانوالتً عصر الحضارة المصرٌة القدٌمة مروراً بو

 ،أشهر األطباء المصرٌٌن "زوسر"فً عهد الملك  "إٌمحوتب"فً المعابد، وٌعتبر 

 حتى أن اإلؼرٌق قد أطلقوا علٌة إله الطب.

ظهرت معابد حٌث عهد اإلؼرٌق ٌتبع ذلك أٌضاً دراسة المستشفٌات الخاصة بو 

وقد ترك اإلؼرٌق تراثا  .فً التارٌخ اعتبرت أول المستشفٌاتالتً و ، لهة الطب



وجعلوه من العلوم وظهرت المدارس  ،حٌث نزهوا الطب من السحر طبٌاً ضخماً 

وهو أول من  ،وفً ذلك العهد ظهر أبوقراط الذي ٌشتهر بأنه أبو الطب .الطبٌة

 عن االعتماد على أفكار خرافٌة.  استخدم المنطق لتفسٌر سبب المرض عوضاً 

وساروا على درب  ،مسٌرة اإلؼرٌقن قاموا باستكمال الذٌالرومان  وكذلك بعهد   

 هندسة المبانً الصحٌة.  فًبرعوا إلً حد ما لكنهم تراث الطب اإلؼرٌقً، و

مع اعتناق مروراً أٌضاً بمستشفٌات عصور الدٌانة المسٌحٌة والتً ظهرت و   

فٌه و ،اإلمبراطورٌة الرومانٌة الدٌن المسٌحً فً أوابل القرن الرابع المٌالدي

وظهرت األدٌرة التً اشتملت على دور  ،بدأت سٌطرة الكنٌسة على المشافً

 وؼرؾ إلقامة المرضى.  ،والعالج ،للضٌافة

 فً العصر اإلسالمًثم سٌتم بعد ذلك التركٌز علً دراسة مبانً المستشفٌات      

وبداٌة ظهور القٌم اإلسالمٌة المختلفة والتً ألقت بظاللها علً التصمٌم لمبانً 

خٌمة رفٌدة فً هذا العصر ب أول مبنى خصص للعالج وقد عرؾ ،المستشفٌات

حٌث كانت تلك  .والتً ٌمكن اعتبارها أول مستشفى فً اإلسالم ،االسلمٌة

ضد المشركٌن، فتضمد ترافق المسلمٌن فً حروبهم  ،الصحابٌة رضً هللا عنها

فً العصر األموي ظهرت المستشفٌات تحت اسم تال ذلك  .جراح المقاتلٌن

 ،التً تعالج فٌها جمٌع األمراض ،وهً بمثابة المستشفٌات العامة "،البٌمارستانات"

من العلماء العدٌد وظهر  ،وقد أقٌمت العدٌد من المستشفٌات على مراحل تارٌخٌة

كانت العصور الوسطى فً  ،وازي مع العصر اإلسالمًوبالت ،البارزٌن فً الطب

حٌث كانت المستشفى فً العالم الؽربً المسٌحً مؤسسة كنابسٌة وثٌقة  ،أوروبا

الصلة باألدٌرة والكنابس، وكان هناك فصل بٌن النظرٌة والتطبٌق، بل وكانت 

 فً ؼاٌة التخلؾ والفوضى. بهذا العصر المستشفٌات 

والتاااً  ،فاااً عصااار النهضاااة األوروبٌاااةتشااافٌات وساااٌتم أٌضااااً دراساااة المس

حادثت طفارة كبٌارة فاً حٌث  ،مع بداٌة هبوط نجم اإلمبراطورٌة اإلسالمٌةظهرت 

علااى مباااانً  كبٌاااراً  أثاارت تااأثٌراً  ،مجااال الرعاٌااة الصاااحٌة فااً الؽاارب  أوروباااا(

الخاادمات الصااحٌة ماان الناحٌااة المعمارٌااة والتخطٌطٌااة، كمااا تبلااورت العدٌااد ماان 



تركازت علاى التطاور فاً الاوعً الطباً،  ،لى مباانً الرعاٌاة الصاحٌةالمؤثرات ع

 مبانً الرعاٌة الطبٌة. على وعلوم الطب واألجهزة الطبٌة، وبالتالً

بصفة عاماة ساواء  فً القرن العشرٌنٌنتهً هذا الفصل بدراسة المستشفٌات  و     

حادث تطاور  الموجود منها فً دول إساالمٌة أو ؼٌار إساالمٌة، والتاً ظهارت حاٌن

هاباال فااً أسااس تخطااٌط مبااانً الرعاٌااة الصااحٌة، وذلااك نتٌجااة التطااور الكبٌاار فااً 

نظرٌااات تخطااٌط الماادن، والتقاادم الصااناعً، وطاارق اإلنشاااء، والطفاارة فااً مااواد 

ٌضاااؾ إلااى ذلااك التطااور الكبٌاار فااً مجااال تكنولوجٌااا األجهاازة  .اإلنشاااء الحدٌثااة

لذا ظهرت المستشفٌات الضاخمة ذات  .الطبٌة، والعلوم الطبٌة، والتصمٌم المعماري

 التصامٌم المختلفة. 

 فقط، بلالهدؾ من استعراض تطور المستشفٌات تارٌخٌاً لٌس ذكر التارٌخ 

تحدٌد العالقة بٌن هذه النوعٌة من المبانً وثقافة ودٌن كل مجتمع من المجتمعات 

 عبر الحقب التارٌخٌة المتتالٌة.

القٌم اإلسالمٌة كنتٌجة لبداٌة العصر وكذلك التركٌز علً بداٌات ظهور  

اإلسالمً وتأثٌر ذلك علً مبانً مستشفٌات هذا العصر، ودراسة مدي تأثٌر هذه 

القٌم اإلسالمٌة علً المستشفٌات الحدٌثة  القرن العشرٌن وبداٌات القرن الحادي 

والعشرون( ودرجة ظهور هذه العوامل والقٌم داخل التصامٌم المختلفة لهذه 

 ً.المبان
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تعرض اإلنساان األول  ،منذ بداٌة الخلٌقة ومع بداٌة وجود اإلنسان على األرض    

وإصاابات جسادٌة دفعتاه إلاى  ،كانت تصاٌبه بأضارار بدنٌاة ،لعوامل طبٌعٌة جسٌمة

ومحاولاة التؽلاب  ،للتعامال معهاا ،وما حباه هللا من ذكاء فطار  ،إعمال عقلة وفكرة

أن اإلنسااان  األحااافٌرتشااٌر بعااض  حٌااث .لتطبٌااب ومااداواة  المااه الجساادٌة ،علٌهااا

ماا وجاد اإلنساان البادابً الادواء  البدابً كان على درجة من المعرفة الطبٌة.  فؽالباً 

أمااا العلاال التااً عجااز عاان معرفااة أساابابها  ،لسمااراض التااً كااان ٌعاارؾ مساابباتها

ن ٌرجعها إلاى قاو  الطبٌعاة الخارقاة التاً تساببها األرواح فقد كا ،وبالتالً عالجها

لااذا كااان ٌسااتعٌن  ،التااً تسااتطٌع شاافابه ،التااً ٌقابلهااا قااو  أرواح الخٌاارو ،الشارٌرة

 ومان ذلاك ،التً تسابب لاه هاذه العلال ،لمحاربة األرواح الشرٌرة ،بالسحرة والكهنة

هاذا فاإن الطاب فاً ول .الذٌن ادعاوا المقادرة علاى شافاء المرضاى ،برز دور الكهنة

 ، وهااب رافااات والسااحر والمعتقاادات الدٌنٌااةعصاار مااا قباال التااارٌخ كااان مؽلفااا بالخ

1991). 
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وقاد  .ق.م 2900بدأ تارٌخ الطب فً الحضارة المصرٌة القدٌماة مان حاوالً       

وعلاى  ،أمكن معرفة ذلك من خالل الكتابات والصور المسجلة علاى أوراق الباردي

وكانت بداٌة الطاب عان طرٌاق التجاارب التاً  ،جدران المعابد واآلثار التً خلفوها

ولكن ظل اعتقاد سابد بأن سابب المارض ٌرجاع  ،اقتضتها ضرورات الحٌاة الٌومٌة

حٌااث كااانوا ٌعااالجون  ،ماان الكهنااة وكااان اؼلااب األطباااء ،إلااى فعاال أرواح خبٌثااة

بال كانات عباارة عان  ،ولام تكان هنااك مباانً صاحٌة مساتقلة ،المرضى فً المعاباد

كااان الكهنااة ٌمارسااون العااالج باألدعٌااة والسااحر و ،ؼاارؾ وأروقااة داخاال المعابااد

وكاان ٌاتم  ،وكاان األطبااء الجراحاون ٌقوماون بعمال العملٌاات الجراحٌاة ،والعقاقٌر

ومان ثام عرفات مصار القدٌماة   .اء فً مدارس ملحقة بهذه المعابدتعلٌم هؤالء األطب

وكااذلك  ،وتحضااٌر الاادواء ،واألدوات المسااتخدمة فااً العملٌااات الجراحٌااة ،اآلالت



كماا الرساومات علاى جادران المعاباد  ذلاك كلاه األطباء المتخصصٌن وقد أوضحت

 .(1فً الشكل  

حتاى  ،أشهر األطبااء المصارٌٌن "زوسر"فً عهد الملك  "إٌمحوتب"وٌعتبر 

وتوجد فاً معظام متااحؾ العواصام العالمٌاة  .أن اإلؼرٌق قد أطلقوا علٌة إله الطب

البردٌاات الطبٌاة التاً تؤٌاد ماد  تقادم الطاب عناد المصارٌٌن  ،فً أوروباا وأمرٌكاا

 .(1991القدماء  وهب، 

 
 

 ( الرسومات على جدران المعابد1 شكل 

 الحضارة اإلغرٌقٌةعصر مستشفٌات   2-4

لقاااد بلاااػ الطاااب اإلؼرٌقاااً ذروة تقدماااه خاااالل العصااار الاااذهبً للحضاااارة         

عناااااادما ظهاااااارت معابااااااد  لهااااااة الطااااااب  ،ساااااانة ق.م 400اإلؼرٌقٌااااااة حااااااوالً 

 Aesculapius).  ًواعتبااارت تلاااك المعاباااد أول المستشااافٌات التاااً ظهااارت فااا

( المسمى بأبً الطاب Hippocrates  "أبوقراط"م ومازال قس   ،الٌونان والرومان

 ،ممارساة مهناة الطاب  قبال  كال أطبااء العلام  باه  دستورا آلداب مهنة الطب ٌلتزم

الذي ٌبنً استنتاجه على تشخٌص األماراض  ،لهذا  العالمة  بالفضل  العالم  وٌدٌن

عااان  عوضااااً  ،واساااتخدام المنطاااق لتفساااٌر سااابب المااارض ،بالمالحظاااة واالساااتنتاج

للمارض، هاو  جدٌاداً  خرافٌة. وهو بذلك قد وقر ورساخ مفهومااً عتماد على أفكار اإل

أن المرض ظاهرة طبٌة طبٌعٌاة، ترجاع إلاى أساباب معٌشاٌة وسالوكٌة مثال طرٌقاة 

الؽااذاء والمعٌشااة والطقااس والظااروؾ العابلٌااة  ولٌساات بساابب األرواح الشاارٌرة( 



طاب ونزهاوا ال ،فاً الطاب ضاخماً  هـ(. وقد ترك اإلؼرٌاق تراثااً 1410 حرستانً،

وظهرت المدارس الطبٌة وقاموا بإنشاء المعابد إللاه  ،من السحر وجعلوه من العلوم

والتااً كااان  ،واختاااروا لهااا األماااكن الدافبااة الجٌاادة البعٌاادة عاان الضوضاااء ،الطااب

 .ٌمااارس فٌهااا الطااب والعااالج ماان العلاال فااً ؼاارؾ وصاااالت ملحقااة بهااذه المعابااد

ٌااااة اإلكلٌنٌكٌااااة للفحوصااااات وٌعتباااار اإلؼرٌااااق أول ماااان عاااارؾ العٌااااادات الطب

وكانت عبارة عن حو  مكشوؾ لاه ماداخل  ،المتخصصة الالزمة لعالج المرضى

ٌحااٌط بااه حجاارات الكشااؾ والعملٌااات الجراحٌااة  ،للمرضااى واألطباااء والخاادمات

 (.2 وصاالت إقامة المرضى   شكل

 

 مدخل ربٌسً-1

 مدخل للخدمات-2

 حو  داخلً-3

 ؼرؾ المرضى-4

 ؼرؾ العالج-5
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وساااروا علااى درب وهااد  تااراث الطااب  ،أكماال الرومااان مسااٌرة اإلؼرٌااق        

كبار انجاازاتهم  والتاً أإال أن  ،ولكانهم لام ٌضاٌفوا الكثٌار للعلاوم الطبٌاة ،اإلؼرٌقً

حٌاث أقااموا الادور الصاحٌة  ،هندساة المباانً الصاحٌةبرعوا فٌها  إلً حاد ماا هاً 

وزودوها بقناوات المٌااه  ،والمعابد لعالج المرضى من عامة الشعب ،لعالج الصفوة

ومااااع اتساااااه  .وظهاااارت العٌااااادات الخاصااااة لسطباااااء ،النقٌااااة وأسسااااوا الطاااارق

وعلاى طاول الحادود  ،اإلمبراطورٌة الرومانٌة أقاموا المستشافٌات فاً المساتعمرات

وكاان المساقط األفقاً  .والطرق للعالج وبخاصة عاالج الجناود والجرحاى الروماان



تحٌطاااه ؼااارؾ إقاماااة المرضاااى  ،لهاااذه المشاااافً ٌتكاااون مااان حاااو  داخلاااً كبٌااار

وٌختاارق المبنااى مماار داخلااً  ،وؼاارؾ الفحااص والخاادمات ،ومحطااات التماارٌض

وماااع  اعتنااااق  .ويكماااا ٌوجاااد للمبناااى مااادخل ربٌساااً وأخااار ثاااان ،ٌاااؤد  للفنااااء

اإلمبراطورٌااة الرومانٌااة الاادٌن المسااٌحً فااً أواباال القاارن الرابااع المااٌالدي باادأت 

وظهارت األدٌارة  ،سٌطرة الكنٌساة علاى المشاافً وبخاصاة الملحقاة أو  التابعاة لهاا

 وؼارؾ إلقاماة المرضاى كماا فاً الشاكل ،التً اشتملت على دور للضٌافة والعالج

 .م(1991 وهب،  (3 

 واستقبالمدخل -1

 صالة داخل الفناء-2

 الفناء-3

 ؼرؾ إقامة الجرحى-4

 مخزن ؼٌارات وأدوٌة-5

 اإلدارة والتمرٌض-6

 

 ( مسقط أفقً للمستشفٌات العسكرٌة  فً العصر الرومان3ً شكل
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الحضااارة العربٌااة ظهااور القااٌم الخاصااة بمنااذ وضااعت اللبنااات األولااى لبداٌااة        

عاارؾ تااارٌخ الطااب  ،اإلسااالمٌة فااً شاابة الجزٌاارة العربٌااة وفااى بااداٌتها المبكاارة

أولاى المستشافٌات فاً التاارٌخ اإلساالمً. فنار  أن النباً محماد بالدولة اإلساالمٌة 

  .سلمٌة أول مستشفى فً اإلسالمصلى هللا علٌه وسلم جعل من خٌمة رفٌدة األ

ٌرافقن المسلمٌن فاً حاروبهم ضاد  كنسلمٌة من الصحابٌات اللواتً رفٌدة األ تعدو

د جاراح المقااتلٌن حتاى عرفات بأنهاا أول مان ٌتضاموكانات تقاوم بمشركً قارٌ ، 

عمل فً التمرٌض من المسلمات، وحٌن أصٌب ساعد بان معااذ رضاً هللا عناه فاً 

"أجعلاوه فاً  هاـ، قاال رساول هللا صالى هللا علٌاه وسالم:5 ؼزوة الخندق بساهم سانة

هاـ( 1417  حساٌن   (هاـ1420خٌمة رفٌدة حتى أعااوده مان قارب"  الطنطااوي، 



وكااان ذلااك أماار نبااوي بجعاال هااذه الخٌمااة أول مكااان لتلقااً  .هااـ(1413 ساالمان 

 العالج. 

حتاى  ،ومن خٌمة أو مشفى "رفٌدة" فً ذلك الحٌن أخذت المستشفٌات فً التطاور  

 ظهرت المستشفٌات فً الحضارة اإلسالمٌة بشكلها الثابت المتعارؾ علٌه الٌوم.

أثنااء  ،كان التصال العرب المسالمٌن بؽٌارهم مان الشاعوببمرور السنون و 

العدٌاد  ةبارزا فً ظهور علم الطب والصٌدلة وتطاوره، إذ تام ترجما أثراً الفتوحات 

ء المسالمٌن عناد حادود الترجماة فقاط، من المصادر الطبٌة األجنبٌة. ولام ٌقاؾ علماا

وأسااهموا بمقاادرة فابقااة فااً تطااوٌر  ،واخترعااوا ،وابتكااروا ،وأضااافوا ،باال طااوروا

 العلوم الطبٌة فً كافة مناحٌها.

ظهاارت المستشاافٌات ففااً العصاار األمااوي وظهاارت أول معااالم هااذا التطااور   

األولاى "بٌماار" وهى كلماة فارساٌة مركباة مان مقطعاٌن ) تحت اسم  البٌمارستانات

والثانٌااة "سااتان" وتعنااى دار الماارٌض. وهااً بمثابااة  ،وتعنااى الماارٌض أو العلٌاال

المستشفٌات العامة التً تعاالج فٌهاا جمٌاع األماراض الباطنٌاة والجراحٌاة والرمدٌاة 

 88وقد أقٌم أول مبنى مستشافى عاام فاً عهاد الولٌاد بان عباد الملاك عاام  ،والعقلٌة

 (.هـ1413ً الؽالب مبنٌا لعزل مرضى الجذام  سلمان، وقد كان ذلك المبنى ف ،هـ

فقاد أنشابت فاً عهاد هاارون القرٌب مما هو اآلن  أما أول مستشفى بمعناها الكامل 

وقد تمتعت تلك المستشفى بالموقع الصاحً الجمٌال،  ،هـ فً بؽداد193الرشٌد عام 

العباساً وكاان ذلاك فاً العهاد  ،وتم تزوٌدها بمااء سااخن للحماماات مان نهار دجلاة

مان ذلاك اناه عنادما أراد  ،والذي كان ٌتم فٌه اختٌار مواقع المستشفٌات باهتمام بالػ

أوكاال إلااى العااالم اإلسااالمً المعااروؾ  ،ؼصاان الدولااة أن ٌبنااً مستشاافى فااً بؽااداد

بالرازي
1
لٌقوم بالبحث عن أفضل مكان لبنااء المستشافى. وعلٌاه فقاد علاق الارازي  

ثم انتظر ٌوما بكاملة  وانتقى المكاان الاذي  ،مختلفةقطعة كبٌرة من اللحم فً أماكن 

 هـ(. 1410لم ٌصب اللحم فٌه بالتلؾ  حرستانً  

                                                           
1

هـ وله الكثٍر هي 133بكر هحود بي ٌحٍى الرازي عالن وطبٍب هسلن ولد فً هدٌنة الري فً خرساى ببالد فارس الوتوفى عام ابو  

 الوؤلفات فً الطب



هاـ. وكاذلك أقاام صاالح 261وأقام احمد بن طولون أول بٌمارستان فً مصار عاام 

م. وماع األسااؾ 1182هاـ/561الادٌن األٌاوبً البٌمارساتان الناصاري بالقاااهرة عاام

 لتلك المنش ت. الشدٌد لم ٌعد هناك أي اثر 
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كانت أوروبا تعٌ   ،فً نفس فترة أوج الحضارة اإلسالمٌة فً العالم اإلسالمً

أو معابد  ة،فترة العصور الوسطى. ولم تكن المبانً الملحقة بمعابد الٌونان القدٌم

ولكنها كانت اقرب إلى دور الرعاٌة  ،الرومان مستشفٌات بالمعنى المعروؾ

و كانت المستشفى فً العالم الؽربً المسٌحً مؤسسة  .النفسٌة والمواساة الروحٌة

ما اقتصر القبول بها على رجال  كنابسٌة وثٌقة الصلة باألدٌرة والكنابس وؼالباً 

لذا لم  ،واقتصر العالج فٌها على رجال الدٌن والحكام وصفوة المجتمع ،الكهنوت

وكانت  ،تكن هذه المشافً مثاال ٌحتذ  للجانب األخالقً واإلنسانً والدٌنً

  .عن التعلٌم الطبً منفصلة تماماً 

وبصفة عامة لم تكن هناك عالقة دابمة بٌن التعلٌم الطبً والممارسة الطبٌة فً 

وبذلك كان هناك فصل بٌن  ،أي لم تكن هناك المستشفى التعلٌمً ،ذلك الوقت

بٌق حتى أواخر القرن السابع عشر وأوابل القرن الثامن عشر مما النظرٌة والتط

  ( 40 – باشابال شك عوابق نظرٌة وإدراكٌة فً طرٌق تقدم الطب.  وأقام 

 (.1410حرستانً  

وفً حٌن كان حال المستشفٌات أو البٌمارستانات فً الحضارة اإلسالمٌة على    

الحال الذي سبق ذكره من رقً وتنظٌم، فقد كانت مستشفى "أوتٌل دٌو" فً بارٌس 

فه وقد جاء ذكره فً كتاب ألّ  .من أشهر المشافً فً أوروبا فً القرون الوسطى

"كان ٌستلقى فً الفرا  الواحد  :المستشفى تلكقال فٌه عن حٌث "ماكس نوردو" 

وكان  ،فتر  قدمً الواحد فً جانب رأس األخر ،أربعة مرضى أو  خمس أو  ستة

األطفال الصؽار إلى جانب الشٌوخ، حقا إن هذا ال ٌصدق ولكنة الحقٌقة والواقع،  

 ،إلى جانب رضٌع ٌتلو  من التشنجات ،وكانت المرأة تبن من مخالب المخاض

إلى جانب مسلول ٌسعل سعلته الجارحة، ومصاب  ،ذٌان الحمىورجل ٌحترق فً ه

بإحد  األمراض الجلدٌة ٌمزق جلدة األجرب بأظافره الثابرة، وكانت رابحة الهواء 



حتى إن الزوار ما كانوا ٌجرؤون على دخولها إال بعد أن  ،فً قاعات المرضى فاسدة

ن ساعة فً  ٌوعشر ٌضعوا على وجوههم إسفنجه مبللة، وتبقى جثث الموتى أربعاً 

  (.40 –  باشا هكذا كان حال أشهر مشافً أوروبا فً العصور الوسطى ".الفرا 
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أخاذ  ،مع بداٌة هبوط نجم اإلمبراطورٌة اإلساالمٌة فاً القارن الساادس عشار

حتااى وصاال إلااى أدنااى مسااتوٌاته خااالل  ،تاادرٌجٌاً  االناادحارالطااب اإلسااالمً فااً 

. وبحلول عصر النهضة فً أوروباا فاً القارن عشر لسابعواسادس عشر الالقرنٌن 

 ،حدثت طفرة كبٌرة فً مجال الرعاٌاة الصاحٌة فاً الؽارب  أوروباا( ،الثامن عشر

 .على مبانً الخدمات الصحٌة من الناحٌة المعمارٌة والتخطٌطٌة كبٌراً  أثرت تأثٌراً 

أو  ،اج ذلك تخطٌط هذه المبانً إما كأجزاء من الكنٌسة تطل علاى المصالىوكان نت

أو أن ٌطال المبناى علاى  ،كمبنى منفصل مستقل وأصبحت الكنٌساة هاً الملحقاة باه

مصاالى صااؽٌر بااالقرب ماان أجنحااة إقامااة المرضااى. وكااان المسااقط األفقااً ألجنحااة 

عباارة عان عناابر وكانت هاذه األجنحاة  ،إقامة المرضى ذا شكل صلٌبً فً الؽالب

أو صاااالت مفتوحااة مااع المحافظااة علااى العالقااة المباشاارة بااٌن عنااابر المرضااى  

( حٌااث 4والمصاالى. ومثاااال لااذلك مستشاافى "ماااجٌور" بمٌالنااو فااً اٌطالٌااا  شااكل 

ٌرتكز فً القلاب مصالى وماذبح  ،تحتو  على صالة كبٌرة ذات مسقط أفقً صلٌبً

المبنى الخارجٌاة ؼارؾ الخادمات ٌطل علٌة جمٌع ؼرؾ المرضى، وٌحدد أضاله 

تحصاار بٌنهااا أربعااة أحااوا  داخلٌااة، وٌجاااور جناااح المرضااى كنٌسااة ووالعااالج 

م( 1991وصالة لحفاظ جثاث الماوتى.  وهاب،  ،صؽٌرة ألداء الصالة على الموتى

 حرسااااااااااااتانً،  هـ(.1410
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 ،الساادس عشار الماٌالدي إلاى القارن التاساع عشار الماٌالديمان القارن فً الفتارة 

 أثرت مجموعة من العوامل على مبانً الرعاٌة الصحٌة وتمثلت هذه العوامل فً:

التطااور الكبٌاار فااً الااوعً الطبااً  العناٌااة بالصااحة العامااة لمنااع انتشااار  (1

وبالتالً مبانً الرعاٌة الطبٌة مان  ،العدو ( وعلوم الطب واألجهزة الطبٌة

ٌث الجوانب التخطٌطٌة لهذه المباانً التاً أصابحت ذات ساعة كبٌارة مان ح

 األسرة.

أو اتخذت أشكال  المباانً المساتقلة  ،اتخذت المبانً شكل أجنحة ممتدة أفقٌا (2

 ذات األشكال المحددة ذات دور أو  دورٌن.

 كان ٌتم تجمٌع المبانً واألجنحة على أفنٌة أو أحوا . (3

 انً بالتماثل.تمٌزت المساقط األفقٌة للمب (4

 عن أجنحة المرضى الرجال. ،تم فصل  أجنحة اإلقامة للمرضى النساء (5

ومثااال لاذلك  ،تمٌزت هذه المبانً بالفصل الربٌسً باٌن األقساام والوظاابؾ (6

 (.  5م  شكل 1785مستشفى فرٌدرٌك فً الدانمارك 

مااع ربااط  ،ظهاار االهتمااام بضاارورة تحقٌااق تهوٌااة وإضاااءة طبٌعٌااة جٌاادة (7

األجنحة  بعضها البعض بممر مؽطى وتحٌط هاذه المباانً فنااء  المبانً أو 

 م(1991داخلً ٌحتو  مساحات خضراء.  وهب، 
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خااالل القاارن العشاارٌن حاادثت طفاارة كبٌاارة وتطااور هاباال فااً أسااس تخطااٌط 

وذلااك نتٌجااة التطااور الكبٌاار فااً نظرٌااات تخطااٌط الماادن  ،الرعاٌااة الصااحٌةمبااانً 

والطفاارة فااً مااواد اإلنشاااء الحدٌثااة ممااا جعاال  ،والتقاادم الصااناعً وطاارق اإلنشاااء

 الحوابط الخارجٌة والداخلٌة عبارة عن حواجز للفصل بٌن الفراؼات.  

والعلاوم الطبٌاة،  ٌضاؾ إلى ذلك التطور الكبٌر فً مجال تكنولوجٌا األجهزة الطبٌة

والتصاامٌم المعماااري وظهااور نظرٌااات مختلفااة تراعااً االعتبااارات الوظٌفٌااة فااً 

لذا ظهرت المستشفٌات الضخمة ذات التصامٌم األفقاً والمستشافٌات ذات  ،التصمٌم

والتً ساعد على ظهورها استخدام تقنٌة وسابل الصعود بواساطة  ،التصمٌم الرأسً

 األثر على الجوانب التصمٌمٌة. المصاعد المٌكانٌكٌة وظهر هذا 

كما أنه نتٌجة للتطور فً الطب واتساه تخصصاات األطبااء وكاذلك التطاور 

فقد احتوت مبانً المستشفٌات على األقسام التشخٌصاٌة  ،فً مفهوم الرعاٌة الصحٌة

كماا أناه ، لفصل التام باٌن الوظاابؾ المختلفاةوظهر االتجاه إلى ا ،والعالجٌة الجدٌدة

وكنتٌجاة أٌضاا للزٌاادة  ،وأساالٌب العاالج ،لتساره التطاور فاً مجاال الطابكنتٌجة 

فً الطلب على مبانً المستشفٌات بسبب الزٌادة السكانٌة، فقد تم األخذ فً االعتباار 

ذا لاو  ،واألخاذ بالنظاام المودٌاولً فاً التصامٌم ،مرونة التصمٌم لالمتداد المساتقبلً

أقسااام المستشاافى المختلفااة فااً كااال كثاارت الطاارق المختلفااة فااً تصاامٌم وتجمٌااع 

 النظامٌن األفقً والرأسً. 

ومااع ارتفاااه مسااتوٌات المعٌشااة وازدٌاااد احتٌاااج اإلنسااان للرفاهٌااة خاصااة 

فقد ظهر اتجااه تقادٌم الخدماة الفندقٌاة فاً مباانً المستشافٌات. وباذلك  القادرٌن مادٌاً 

فً التصمٌم  عقٌداً أصبحت مبانً المستشفٌات فً عصرنا الحدٌث من أكثر المبانً ت

وتعادد مساارات وخطاوط الحركاة داخال  ،لتنوه مستخدمً فراؼاتاه نظراً  ،واإلنشاء



وكثرة تعقٌد وتقنٌة التجهٌزات والمعدات  ،وتنوه األقسام المختلفة للمستشفى ،المبنى

وضرورة مراعاة المصمم للبعد والجانب  ،وكذا خطورة بعض هذه المعدات ،الطبٌة

 م(.1991وتخطٌط مبانً الرعاٌة الصحٌة  وهب،  اإلنسانً عند تصمٌم

إن التقدم العلمً الكبٌر الموجود فاً القارن العشارٌن الاذي حققتاه الادول الؽربٌاة 

 أوروبا وأمرٌكا( فً مجاالت الحٌاة عموماً  وفً مجاال المنشا ت الصاحٌة وطارق 

ٌة مان تقادم تارٌخٌاً بما حققه المسلمٌن فاً ظال الخالفاة اإلساالم اً العالج  له ارتباط

فقااد كااان لااه األثاار الكبٌاار علااى التقاادم العلمااً  ،مااذهل فااً شااتً العلااوم والمعااارؾ

فالمسلمٌن لهم فضل ال ٌنكر علً ماا  ،نوالتكنولوجً التً تنعم به الدول الؽربٌة اآل

 لت إلٌة الطفارة العلمٌاة المعاصارة فاً العاالم قاطباة. ولقاد نباػ المسالمٌن فاً شاتى 

وٌخطاا مان ٌظان أن المسالمٌن  ،م الطب والمبانً الطبٌةالعلوم وبصفه خاصة علو

فقااد درسااوا واسااتوعبوا وعرفااوا  ،كااانوا مجاارد ناااقلٌن عاان التااراث اإلؼرٌقااً فقااط

أساارار ومضااامٌن هااذا التااراث  وأضااافوا إلٌااه ومزجااوه بعلااوم اإلسااالم والقاار ن  

أنارت كافه أرجااء األرض بناور المعرفاة. ومان  ،فخرجوا للعالم بثروة علمٌة هابلة

العلااوم الطبٌااة  ،الجوانااب العلمٌااة المضااٌبة التااً برعاات فٌهااا الحضااارة اإلسااالمٌة

وأنشااأوا المستشاافٌات المتنقلااة  ،ومبانٌهااا  فقااد ألفااوا الكتااب واخترعااوا اآلالت الطبٌااة

سااتوٌات علااً مأٌم العماال فااً هااذه المستشاافٌات علااً والثابتااة، وابتكااروا  لٌااة تنظاا

للمعاٌٌر اإلسالمٌة التً تتصاؾ بالطاابع األخالقاً واإلنساانً واحتارام  الجودة طبقاً 

  دمٌة اإلنسان بما ٌفوق نظم العمل بأرقً المستشفٌات فً بالد الؽرب اآلن. 

وأخٌرا ٌجب أن نشٌر إلى ما عبر عنه الدكتور  ؼرٌسٌب( مدٌر جامعة برلٌن، 

حفل أقامه الطالب المسلمون فً ألمانٌا: وربٌس قسم الطب فٌها، حٌث قال فً 

"أٌها الطالب المسلمون اآلن وقد انعكس األمر، فنحن األوروبٌون ٌجب أن نؤدي 

لعلوم أبابكم، وشرح لمعارفهم  اً ما علٌنا تجاهكم، فما هذه العلوم إال امتداد

وعلٌكم بالعمل المتواصل لتعٌدوا  ،ونظرٌاتهم، فال تنسوا أٌها الطلبة تارٌخكم

مجدكم الؽابر، طالما أن كتابكم المقدس عنوان نهضتكم مازال موجودا بٌنكم، 

وتعالٌم نبٌكم محفوظة عندكم. فارجعوا إلى الماضً لتؤسسوا للمستقبل، ففً 



ن كنا فً الماضً إنكم علم وثقافة، ونور ومعرفة، وسالم علٌكم ٌا طالبنا  قر

 .(41 – باشاطالبكم" 
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وظهور مفهوم  ،الفصل تناول الباحث تطور مفهوم الطب والعالجفً هذا 

من عصر ما قبل التارٌخ، حٌث كان  اً المستشفٌات تارٌخٌاً على مر العصور، بدء

ومروراً بالعصور التارٌخٌة المختلفة المصرٌة بالخرافات والسحر.  الطب مؽلفاً 

شفٌات العصر إلً مست القدٌمة واإلؼرٌقٌة والرومانٌة والمسٌحٌة ووصوالً 

االسالمً وما تاله من العصور الوسطً وعصر النهضة بأوربا وكذلك 

 المستشفٌات الحدٌثة والتً تم إنشابها فً القرن العشرٌن. 

أن تصمٌم المستشفٌات وعلى مر التارٌخ  من خالل هذا الفصل تأكد للباحث

ارتبط بثقافة المجتمع ودٌنه، حٌث كانت هناك عالقة وثٌقة بٌن دور الرعاٌة 

أن المسلمٌن  الصحٌة والمعابد والكنابس، وذلك فً المجتمعات ؼٌر المسلمة. كما

كان هناك ثم  .منذ أول ظهور لإلسالم مبكراً بدأ اهتمامهم بمفهوم المستشفٌات 

تواصل المسلمٌن مع شعوب الحضارات ل وذلك نتٌجةظهور مفهوم "البارمستان"، 

وفق قٌم  ،ومن ثم تطور بناء المشافً وانتشاره فً المدن اإلسالمٌة .األخر 

والسنة النبوٌة  ،ن الكرٌم القر استمدت من مصادر التشرٌع اإلسالمً:معاٌٌر و

علً مبانً البارمستان مع وسنقوم فً الفصل التالً بإلقاء الضوء  .المطهرة

التعرؾ علً العناصر المكونة لبعض النماذج المعبرة عنه بالدولة اإلسالمٌة 

إلً وضع إطار عام للقٌم اإلسالمٌة المرتبطة بتصمٌم المستشفٌات تمهٌداً  وصوالً 

 .لتطبٌقها عند تصمٌم مبانً المستشفٌات الحدٌثة
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للقٌم اإلسالمٌة ذات الصلة اإلطار العام 

 بالتصمٌم المعماري للمستشفٌات

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :ثالثالفصل ال

 ذات الصلة بالتصمٌم المعماري للمستشفٌات لقٌم اإلسالمٌةاإلطار العام ل  

 المقدمة 3-1

اتضح للباحث من خالل التجهٌز للدراسة وبٌان تطور المستشفٌات عبر التاارٌخ أن 

المستشاافى تعااددت وتااداخلت بشااكل كبٌاار. وبمااا أن هااذه المااؤثرات علااى تصاامٌم 

الدراسة تهدؾ إلى تقٌٌم المعاٌٌر التصمٌمٌة للمستشفٌات فً ضوء القٌم اإلساالمٌة، 

فإنه وفً سبٌل تحقٌق هاذا الهادؾ ساٌتم التركٌاز وبشاًء مان التفصاٌل علاى تحلٌال 

 "سااتانالبٌمارٌعاارؾ بااـ " المستشاافى ومفهومااة فااً اإلسااالم، وذلااك وفااق نمااوذج مااا

 .فً العصر اإلسالمًالبداٌة لظهور مفهوم المستشفى  ت تلك المنشأة هًحٌث كان

علاى ضاوبه  " الاذيلقاٌم اإلساالمٌةإن التحلٌل وفق هذا المنهج هدفه وضاع "إطاار ل

ٌمكن تقٌٌم معاٌٌر التصمٌم للمستشفٌات المعاصرة. وعلى هذا األسااس ساٌتم تحلٌال 

علاى مار العصاور اإلساالمٌة، باالرجوه  "ارساتانالبٌم"نمااذج ل المختلفاة تطبٌقاتال

إلى اآلراء الفقهٌة واألدلة والشواهد المستمدة من  مصاادر التشارٌع اإلساالمً لكاً 

ٌااتم وضااع اإلبعاااد التااً تضااع وتؤكااد إطااار القااٌم اإلسااالمٌة المسااتهدؾ. هااذا والبااد 

العاماة  مٌةالهندساٌة والتصامٌ المعااٌٌرللمنهج التحلٌلً هذا، أن ٌاتم بمراعااة، جمٌاع 

المعماااري كمااا سااٌظهر فااً النمااوذج التصاامٌمً  علٌهااا عملٌااة التصاامٌم تقااومالتااً 

  للمستشفى المعاصر الذي سٌتم وصفه فً صفحات الفصول التالٌة.



 والطبٌاة مراعااة ماد  تحقٌاق تلاك المباانً للوظٌفاة الصاحٌةوٌبقى من المهم دابماً، 

الااذي  ،ومااواد البناااء ،لسجهازة ،نااًالمطلوباة، مااع األخااذ فاً االعتبااار المسااتو  التق

  .ذات مستو  تقنً عال جداً  المبانً الحدٌثة للمستشفٌات جعل من

 " فً المدن األسالمٌةالبٌمارستانات"مبانً مفهوم ووظٌفة  3-2

تعاالج فٌهاا حٌاث عاماة، المستشافٌات تعبار عان مفهاوم الالبٌمارساتانات مبانً كانت 

وجراحٌااة وطااب عٌااون وؼٌرهااا. كااان الطااب جمٌااع األمااراض والعلاال ماان باطنٌااة 

لاٌس لاه مثٌال  ، كاامالً متفارداً  اإلسالمً ٌعتبر حتى نهاٌة القارن الخاامس عشار طبااً 

فً العالم. وكان لسطباء المسلمٌن شهرة واسعة، كما كانات المستشافٌات، ومادارس 

ٌحتذ  باه وذلاك مثال مستشافى العضادي فاً بؽاداد، ومستشافى الناوري  الطب مثالً 

ق، والمستشااافى المنصاااوري فاااً القااااهرة. وكاااان األوربٌاااون ٌنظماااون فاااً دمشااا

مستشفٌاتهم، ومدارسهم، على نفس األسالوب، والانمط اإلساالمً. وكانات المؤلفاات 

 اإلسالمٌة تحتل المكانة البارزة فً البرامج الدراسٌة لد  األوربٌٌن.

فااً  ٌُاادعى أبااو األطباااء "اباان سااٌنا"وكااان العااالم والطبٌااب المساالم المعااروؾ 

أوروبااا، وساااهم كتابااه  قااانون الطااب( فااً تطااوٌر العلااوم الطبٌااة. كمااا أن كتاااب 

"الحاوي" وهو موسوعة طبٌة عظٌمة ألفها أبوبكر الرازي قاد ترجمات هاً وكتاباة 

التعلٌمااً "الطاااب المنصااوري" إلاااى الالتٌنٌااة، وكاااذلك نشاارت فاااً أوروبااا خاااالل 

المتفردة إلى اللؽات المختلفاة العصور الوسطى األخٌرة، كما ترجمت أبحاثة الطبٌة 

 هـ(.1421فً الؽرب وذلك فً أواخر القرن السابع عشر  إبراهٌم، 

وقد كان للرازي أسلوبه الخاص المتفرد بما ٌسمى المالحظاة اإلكلٌنٌكٌاة فاً 

تشخٌصااه لسمااراض، ووصاافة للعااالج، والتنبااؤ بااالتطورات المحتملااة للماارض، أي 

ال هذا األسلوب الذي سبق عصره هو المتبع الربط بٌن األسباب واألعراض، وماز

 فً المستشفٌات التعلٌمٌة حتى الوقت الحاضر.   

وٌقااول المؤرخااون إن المشااافً العربٌااة اإلسااالمٌة كاناات للجمٌااع، وكااان الخلفاااء 

واألمراء وذوو الجاه ٌتبارون فً بناء هذه المشافً حتاى أصابح فاً كال مدٌناة مان 

إلساالمٌة مستشافى عاام واحاد علاى األقال للعناٌاة المدن الكبر  فً اإلمبراطورٌاة ا



مؤسسات حكومٌة ٌقوم على نفقاتهاا بٌات الماال  "البٌمارستانات"بالمرضى. وكانت 

 أو  احد الخلفاء أو األمراء.  

وكااان المرضااى ٌااتم فحصااهم فااً المستشاافى، فٌعطااى ماان ال تحتاااج حالتااه   

أمااا المرضااى الااذٌن الاادخول فٌااه وصاافة دوابٌااة تحضاار فااً صااٌدلٌة المستشاافى. 

ٌحتاجون إلى دخول المستشفى تدون أساماؤهم ثام ٌساتحمون وٌبقاون فاً المستشافى 

حتى تمام شفاؤهم. وكان ٌقاوم علاى خادمتهم وؼسال ثٌاابهم والقٌاام بمصاالحهم عادد 

جدٌاداً  اً شفاؤهم وقبل خروجهم ٌعطونهم ثوبا من العاملٌن والفراشٌن. وعندما ٌكتمل

لتعاالٌم الادٌن  بنفقاتهم الضارورٌة خاارج المستشافى امتثااالً  مع مبلػ من النقود لتقوم

 الحنٌؾ بالتكافل والتعاون على البر.

وكااان العاارب المساالمٌن أول ماان قاااموا بتقسااٌم المستشاافٌات إلااى أقسااام تبعااا   

بشكل عام إلاى قسامٌن: احادهما للرجاال،  اً مقسم "البٌمارستان"لنوه المرض. فكان 

للتعالٌم والمعاٌٌر األخالقٌة اإلسالمٌة والتاً تركاز علاى  واألخر للنساء. وذلك طبقاً 

احترام الخصوصٌة لجنساً الرجاال والنسااء، وٌظهار ذلاك فاً بٌمارساتان قاالوون 

بمصر، وبٌمارستان الناوري بدمشاق، وهاً مان األمثلاة الهاماة والجادٌرة بالدراساة 

بااام لوضاااع نماااوذج أو مودٌاااول لتصااامٌم المستشااافٌات وفاااق معااااٌٌر إساااالمٌة تال

هاـ( وسانقوم فٌماا ٌلاً باالتعرؾ علاى المكوناات 1414 حافظ المجتمعات المسلمة. 

 التفصٌلٌة لنماذج مختلفة من البٌمارستانات بالعصور االسالمٌة المختلفة.

 بٌمارستان قالوونالعناصر المعمارٌة والمكونات التفصٌلٌة ل 3-2-1

 :  كن إٌضاحها فً ما ٌلًٌم ( إلى ستة أقسام ربٌسٌة6تم تقسٌم البٌمارستان  شكل 

 :قسم المرضى (1

كال وواألخار للرجاال.  ،جنااحٌن ربٌساٌٌن: احادهما للساٌدات وٌتكون هذا القسم مان

قاعااة الرمااد، ( 2 قاعااة قساام الحمٌااات، ( 1  مثاال: قساام مقساام باادورة إلااى قاعااات

قاعاااة األماااراض النفساااٌة ( 4 قاعاااة الجهااااز الهضااامً، ( 3 قاعاااة الجراحاااة، (3 

 . ، والعصبٌة

  :لتشخٌص والعالجا قسم (2



 ؼرؾ الجراحة والجبس. وٌوجد بهذا القسم 

 :الخدمات التعلٌمٌةقسم  (3

 قاعات بحث ومكتبة. هذا القسم وٌضم 

  :قسم الخدمات العامة (4

 واإلدارة.  ،والمخازن ،والمؽسلة ،على المطبخهذا القسم وٌشتمل 

 :قسم الخدمات الطبٌة (5

 والمعمل. ،الصٌدلٌة قسم الخدمات الطبٌة علىمل تشٌ

  :قسم العٌادات الخارجٌة (6

 عٌادات فً كثٌر من التخصصات.هذا القسم ضم ٌ

وقاد وصاؾ المستشارق روم النادرو المستشافٌات العربٌاة واإلساالمٌة األولاى بأنهااا 

"كانت مقسومة إلى أجنحة للرجال وأجنحة للنساء، لكل جناح منها صٌدلٌته الشعبٌة 

، باكتزره فٌها األعشاب والنباتات الطبٌة"  الخاصة، وكان لبعضها حدابق مستقلة 

1401.) 

 عنابر الرجال -1

 عنابر النساء -2

 عنابر رجال حاالت نفسٌة-3

 عنابر نساء حاالت نفسٌة -4

 مشرحة -5

 مطبخ -6

 مخازن -7

 دورات مٌاة -8

 المدٌر -9

 الجراج -10

 اخصابً العٌون -11

 فناء داخلً -12

 مدخل المبنى -13

 البٌمارستانمدخل  -14

 مدخل خدمة -15

 

 



 هـ(1412 وهب  ( مسقط أفقً لبٌمارستان قالوون6 شكل 

 

تقاادم بواسااطة ثالثااة فبااات ماان  "البٌمارسااتانات"وقااد كاناات الرعاٌااة الصااحٌة فااً 

 األطباء هم: 

 .عالج األمراض الداخلٌة والباطنٌةوهم الذٌن ٌقومون ب :الطبابعٌون (1

 .بالعملٌات الجراحٌةٌقومون الذٌن وهم  :الجراحون (2

 .وهم المختصون بعالج مرضى العٌون :الكحالون (3

وكانوا ٌتمٌازون باألماناة والعلام بأسارار صاناعة أصاناؾ  ،هناك الصٌادلةكما كان 

األدوٌة والعقاقٌر الطبٌة.  وهذا ٌؤكد ماد  ماا كاان علٌاة الطاب اإلساالمً فاً ذلاك 

لعاالج وتشاخٌص األماراض وساابل اإلى حد ماا ٌضاهً  حٌث أنهالزمان من تقدم، 

 فً العصر الحدٌث.

-هاـ678( بعمال مقارناة باٌن برناامج بٌمارساتان قاالوون  1991ولقد قاام وهاب  

م( وبٌن برنامج لمستشفى معاصر مصمم فً القرن العشرٌن وهاو مستشافى 1280

عام تعلٌمً تم وضعه بواساطة "هواردجودماان"، كبٌار المهندساٌن باوزارة الصاحة 

المستشاافٌات  البرٌطانٌااة، باالشااتراك مااع "رٌموناادموس" ربااٌس معهااد تصاامٌمات

 (.  7بجامعة شمال لندن شكل 

تام وضاعه بتكلٌاؾ مان الحكوماة البرٌطانٌاة للمستشفً المعاصار قاد وذلك البرنامج 

ٌحتذ  باه فاً المستشافٌات  اً م، لٌكون نموذج1976المصرٌة سنة  لصالح الحكومة

 (. 8العامة التابعة لوزارة الصحة المصرٌة  شكل 

ٌمها إلى نفس األقسام التً كانت بالبٌمارستان ماع وقد تبٌن أن تلك المستشفى تم تقس

وجااود بعااض الفااروق والزٌااادات التااً ٌمكاان إرجاعهااا إلااى التطااور التكنولااوجً 

 لسجهزة الطبٌة. 
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 قالوون كنموذج لتصمٌم المستشفٌات: البرنامج الخاص ببمارستان (7 شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخارجٌة واالستقبالالعٌادات 
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 قلب
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: نموذج لبرنامج لمستشفى عام معاصر تم تصمٌمه لوزارة الصحة المصرٌة بواسطة (8 شكل 

 خبراء أجانب

 بٌمارستان النوريالعناصر المعمارٌة والمكونات التفصٌلٌة  3-2-2

ٌعاااد هاااذا م، و1154( فاااً دمشاااق عاااام 9مستشااافى الناااوري  شاااكلتااام بنااااء 

مان األبنٌاة أٌضااً ٌعاد مستشافى الناوري كماا لطاب والعلاوم. ل اً اآلن متحفا المستشفً

نااث. األثرٌة المتكاملة وهو مقسم إلى قسمٌن منفصلٌن: أحادهما للاذكور واآلخار لإل

وٌنقسام كال  ،وكان كل قسم مجهًزا باآلالت  والخدم والمشرفٌن من الرجال والنسااء

قسم من هذٌن القسمٌن إلى قاعات تخصصٌة وهً: قاعة لسمراض العقلٌاة، وقاعاة 

وقاعاة  ،لسمراض الباطنٌة، وقاعة للجراحة، وقاعة للكحالة، وقاعاة لتجبٌار العظاام

ا لتخصصات أدق فقاعة األمراض الباطنٌاة للبرص. وكانت كل قاعة مقسمة بدوره

ات، وقسم للمبرودٌن  المتخومٌن(، وقسم لإلساهال،   ٌ على سبٌل المثال بها قسم للُحمَّ

 ،الاخ. وكاان هااذا البٌمارساتان فساٌح، وجٌااد البنااء وباحاتاه الداخلٌااة وأبهااؤه واسااعة

لاااى وكاااان ذلاااك البٌمارساااتان ٌعتماااد علاااى األوقااااؾ فاااً نفقاتاااه، ساااواء ماااا ٌنفاااق ع

المرضى، أو األطباء، أو الطالب. وكانوا ٌسجلون هذه األوقاؾ فً حجاج مكتوباة، 

ا بصورة مساتمرة،  ،ا على حجارة للتأكٌد على توثٌقهاٌنقشونه ًٌ وكان الماء فٌها جار

. "سااعور البٌمارساتان"ومثله كأي بٌمارستان  خر حٌث كان له ربٌس ٌطلاق علٌاه 

 (.1412( )وهب,1425)عدره,

 العٌادات الخارجٌة واالستقبال

 رمد

 باطنه

 جراحة

 أسنان

 جلدٌة
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 : مبنى مستشفى النوري فً دمشق9شكل رقم 

 

 وعالقته بتصمٌم المستشفٌاتلقٌم اإلسالمٌة المدلول اللغوي ل 5-3

الثبات والدوام واالستمرار على الشاًء وهاو األمار الثابات الاذي ٌحاافظ القٌم هً: "

 هـ(.1416"  المانع، علٌه اإلنسان وٌداوم على مراعاته فً جمٌع شؤونه

مجموعاة مان المعااٌٌر واألحكاام النابعاة مان تصاورات االصاطالح هاً "والقٌم فاً 

تتكاون  حٌث كماا صاورها اإلساالم، ،واإللاه ،واإلنساان ،والحٌاة ،أساسٌة عن الكون

لد  الفرد والمجتمع من خالل التفاعل مع المواقؾ والخبرات الفردٌة واالجتماعٌاة، 

 ،مااع قدراتااه وإمكانٌاتااه بحٌااث تمكنااه ماان اختٌااار أهااداؾ وتوجهااات لحٌاتااه تااتالءم

وتتجسد من خالل االتجاهاات أو االهتماماات أو السالوك اللفظاً أو العلماً بصاورة 

 هـ(.1416"  المانع، مباشرة وؼٌر مباشرة

مان  هاـ(1416تلخٌص معنى القٌم اإلساالمٌة  الماانع، من خالل تلك المفاهٌم ٌمكن 

 :وذلك على النحو التالً عدة نقاط خالل وضعها فً

 مستمدة من الشره اإلسالمً الذي جذوره الكتاب والسنة. أنها (1

المعٌار الذي ٌنظر اإلنسان مان خاللاه إلاى جمٌاع شاؤون حٌاتاه، أو هاً أنها  (2

المٌزان الذي توزن به األعمال البشرٌة، فٌتحدد من خاللهاا ماا هاو مرؼاوب 



ٌتمٌااز بهااا المجتمااع المساالم عاان ؼٌااره ماان وهااو مرؼااوب عنااه، فٌااه ومااا 

المجتمعات التاً ال تحكمهاا وتانظم شاؤونها القاٌم والمباادئ والمثال المساتمدة 

 .هٌةل  إمن مصادر 

 أنها المعٌار الذي تعرؾ به قٌمة األشٌاء مادٌة كانت أم معنوٌة. (3

 تحدد تفكٌر أفراد المجتمع وسلوكهم. اهنأ (4

 

الشره المطهر الذي ٌربط المسلم بخالقاة تعاالى، تستمد القٌم فً الفكر اإلسالمً من 

. وقاااد أشاااار الماااانع ومادٌااااً  وٌجعلاااه خلٌفاااة فاااً األرض ٌساااعى لعمارتهاااا معنوٌااااً 

هـ( إلاى أن المفكارٌن المسالمٌن المهتماٌن بدراساة القاٌم ٌردونهاا إلاى ثاالث 1416 

 ا ٌلً: وٌمكن توضٌح كل منها فٌم ،أنواه: أولى علٌا، وثانٌة حضارٌة، وثالثة خلقٌة

 :  القٌم العلٌا (1 

وهً القٌم الكلٌة الكبر  التً تسمو باإلنساان إلاى معاالً األماور وترفاع مساتواه 

علااى سااابر المخلوقااات وماان تلااك القااٌم: الحااق، والعبودٌااة، والعاادل، واإلحسااان، 

وتعااد هااذه القااٌم ماان أرقااى القااٌم اإلسااالمٌة وأسااماها وأعالهااا علااى  .والحكمااة

 مضامٌنها. القٌم مكانتها العالٌة من خالله اإلطالق، وتكسب هذ

 : القٌم الحضارٌة (2)

بالبناء الحضاري لسمة اإلساالمٌة  ،وثٌقاً  وهً القٌم المتعقلة، والمرتبطة ارتباطاً 

مثال: وهً ذات طاابع اجتمااعً عمراناً،  .متمثلة فً التقدم العقلً والمادي معاً 

إلسااراؾ، والمساااواة، االسااتخالؾ، والمسااؤولٌة، والحرٌااة، واالعتاادال وعاادم ا

 والعمل، والقوة، واألمن، والسالم، والجمال وؼٌرها.

 :  القٌم الخلقٌة (3 

وهً القٌم المتعلقاة بتكاوٌن السالوك الخلقاً الفاضال عناد المسالم، لٌصابح ساجٌة 

لتكاوٌن مجتماع إساالمً فاضال  . وذلاكٌتخلق به وٌتعامل به مع اآلخارٌن وطبعاً 



والصاادق، واألخااوة، والتعاااون،  ،واألمانااةالباار، مثاال:  تسااوده المحبااة والوبااام،

 والوفاء، والصبر، والشكر، والحٌاء، والنصح، والرحمة.

من خالل ما سبق ٌتبٌن سعة مجاالت القٌم فً اإلسالم، فهً مع اإلنسان ونفسه، 

ومع اإلنسان وربه، ومع اإلنسان ومجتمعه، ومع اإلنساان وذوٌاه، وماع اإلنساان 

حتوٌااات، باال إن القااٌم مالزمااة لساالوك اإلنسااان ومااا فااً الطبٌعااة ماان أشااجار وم

كباار دلٌاال علااى ثبااات القااٌم فااً اإلسااالم. والشااك أن بناااء أطٌلااة عمااره، وهااذا 

 المستشفٌات عمل كأي عمل تحكمه القٌم المستمدة من الكتاب والسنة.

 اإلطار العام للقٌم اإلسالمٌة  3-3-1

ستشافٌات كاان مان المهام فً سبٌل وضع إطاار للقاٌم اإلساالمٌة فاً تصامٌم المو    

إدراك عدد مان المباادئ األساساٌة التاً تحادد أهمٌاة القاٌم اإلساالمٌة وإلاى أي ماد  

 وذلك مراعاة لحال اإلنسان المسلم وظروفه المختلفة.  ،ٌلزم تطبٌقها أو عدم تطبٌقها

النقاط اآلتٌة تحدد تلك المبادئ التً ٌمكن من خاللها رسم اإلطار المستهدؾ للقٌم 

 مٌة وهً:اإلسال

ن والسنة( وال تتؽٌر منذ أن  : أن القٌم فً اإلسالم ثابتة لثبات مصدرها  القرأوالً 

ُبعث النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى ٌومنا هذا، فالفضٌلة هً الفضٌلة، والحق هو 

 تؽٌر مع مرور األزمان وتؽٌر المكان.ٌالحق ال 

ا ًٌ ر، واإلسالم جعل القٌم مرتبطة : الثبات مرتبط بالدٌن، والدٌن ثابت ال ٌتؽٌثان

مما قد ٌفقدها أهم التً تحللت من الدٌن  األخر بالدٌن، بخالؾ المجتمعات 

 .ذات ثقافة وتارٌخ، وبالتالً ال تحكمها قٌم وال مبادئ مجتمعاتك بهابقا مقومات

ؼاٌة مهمة، فعلى سبٌل المثال، هدؾ أو اإلسالم تحقق  فرابض: إن جمٌع ثالًثا

الصالة تنهً عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تزكٌه وتطهٌر للمسلم، والصٌام طهرة 

للصابم وتربٌة على الصبر وضبط النفس وقوة اإلرادة، والحج تعارؾ وت لؾ 

ومساواة، والجهاد عزة ومنعة ونصرة وإعالء لكلمة هللا عز وجل وتربٌة للمسلم 

اإلسالم كلها سامٌة ٌتربً علٌها المسلم لٌل ونهار  ففرابضهذا على الشجاعة، ل



، وما القٌم اإلسالمٌة المختلفة إال أسس تؤدي إلى مستقٌماً  متمٌزاً  حتى ٌصبح مثالٌاً 

 .اٌجابٌات كثٌرة وتحقق ؼاٌات سامٌة

: االعتدال وعدم اإلسراؾ ٌأتً من ضمن القٌم اإلسالمٌة والتً تكون من رابعاً 

دم خذوا زٌنتكم عند كل  الخاصة بالعمارة ونستدل بقوله تعالى  ٌا بنً ضمن القٌم 

 (31مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا انه ال ٌحب المسرفٌن(  األعراؾ 

رؼم قطعٌة الكثٌر من األحكام الشرعٌة وثبوت الحلة والحرمة فً كثٌر خامساً: 

ٌتؽاضى عن  منها، إال إن هناك رخص تمكن اإلنسان فً حالة االضطرار أن

بعض تلك اإلحكام حماٌة للنفس ومن ذلك بعض األحكام المتعلقة بقضاٌا التعامل 

على المرأة ب كشؾ الطبٌ داخل المستشفٌات حٌث وعلى سبٌل المثال ٌجوز

للضرر عنها وصوناً  ، وذلك رفعاً فً حالة عدم وجود طبٌبة األجنبٌة عنه وذلك

 لنفسها من الهالك.

إال انه ٌسمح بمراعاة  ،الضوابط والقٌم أنه وضعم رؼم من ذلك ٌتضح أن اإلسال

قضاء حاجاته بصورة  علىتساعد تمنع الضرر عن اإلنسان والظروؾ التً 

 كاملة.

 العالقة بتصمٌم المستشفٌاتالقٌم اإلسالمٌة ذات  3-3-2 

ٌمكاان اإلشااارة إلااى قاارار لتحدٌااد القااٌم اإلسااالمٌة ذات العالقااة بتصاامٌم المستشاافٌات 

(، 2مجمع الفقه اإلسالمً بشأن ضوابط كشؾ العورة أثناء عالج المارٌض  ملحاق 

 (  1426كما أوردها ٌوسؾ األحمد  

 وقد شملت تلك الضوابط ما ٌلً:  

: األصاال الشاارعً أنااه ال ٌجااوز كشااؾ عااورة الماارأة للرجاال، وال العكااس، وال أوال

 الرجل للرجل.كشؾ عورة المرأة للمرأة، وال عورة 

: ٌؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقاه اإلساالمً التاابع لمنظماة الماؤتمر ثانٌا

اإلسالمً بقراره بارقم وتاارٌخ وهاذا نصاه: "األصال أناه إذا تاوافرت طبٌباة مسالمة 

متخصصة ٌجب أن تقوم بالكشؾ على المرٌضة، وإذا لم ٌتاوافر ذلاك، فتقاوم طبٌباة 



ذلاك ٌقاوم باه طبٌاب مسالم، وإن لام ٌتاوافر طبٌاب مسالم ؼٌر مسلمة، فإن لام ٌتاوافر 

ٌمكاان أن ٌقااوم مقامااه طبٌااب ؼٌاار مساالم. علااى أن ٌطلااع ماان جساام الماارأة علااى قاادر 

الحاجة فً تشخٌص المرض ومداواته، وأال ٌزٌد عن ذلك، وأن ٌؽض الطرؾ قادر 

استطاعته، وأن تاتم معالجاة الطبٌاب للمارأة هاذه بحضاور محارم أو زوج، أو امارأة 

 (.هـ1426ة خشٌة الخلوة"  األحمد، ثق

: فاً جمٌاع األحاوال الماذكورة، ال ٌجاوز أن ٌشاترك ماع الطبٌاب إال مان دعات ثالثا

 الحاجة الطبٌة الملحة لمشاركته، وٌجب علٌه كتمان األسرار إن وجدت.

: ٌجااب علااى المساابولٌن فااً الصااحة، والمستشاافٌات حفااظ عااورات المساالمٌن رابعققا

لوابح  وأنظماة  خاصاة، تحقاق هاذا الهادؾ. وتعاقاب كال والمسلمات من خالل وضع 

من ال ٌحترم أخاالق المسالمٌن، و ترتٌاب ماا ٌلازم لساتر العاورة وعادم كشافها أثنااء 

 العملٌات إال بقدر الحاجة من خالل اللباس المناسب شرعاً.

 : كما كانت هناك توصٌات إضافٌة موجهه للمسبولٌن عن الصحة وهً: خامسا

ون عاان الصااحة بتعاادٌل السٌاسااة الصااحٌة فكااراً ومنهجاااً أن ٌقااوم المساابول (1

بماا ٌتفاق ماع دٌنناا اإلساالمً الحنٌاؾ وقواعاده األخالقٌاة الساامٌة،  ،وتطبٌقااً 

وأن ٌولاااوا عنااااٌتهم الكاملاااة لااادفع الحااارج عااان المسااالمٌن، وحفاااظ كااارامتهم 

 وصٌانة أعراضهم.

العمااال علاااى وجاااود موجاااه شااارعً فاااً كااال مستشااافى لإلرشااااد والتوجٌاااه  (2

 رضى. للم

أن تخصااٌص المسااابولٌن فااً الصاااحة بهااذه القااارارات، وتوصااٌتهم بتعااادٌل  (3

، بما ٌتفق مع الدٌن اإلسالمً الحنٌاؾ السٌاسة الصحٌة فكراً ومنهجاً وتطبٌقاً 

وقواعااده اإلسااالمٌة السااامٌة ٌؤكااد أهمٌااة هااذه الدراسااة وأنهااا فااً االتجاااه 

 الصحٌح.

تقٌااٌم ومراجعااة قااام الباحااث ب تطبٌااق هااذه الضااوابط علااً مبااانً المستشاافٌات فقاادبو

وهً المعاٌٌر التً تطبق ؼالبااً فاً تصامٌم المستشافٌات فاً  ،المواصفات األمرٌكٌة



التاً تتنااقض  النقااطمان عادد  وتبٌن من الدراسة والتقٌٌمالمملكة العربٌة السعودٌة، 

 وماع اإلطاار العاام للقاٌم اإلساالمٌة مع ثقافة المجتمع فاً المملكاة العربٌاة الساعودٌة

 النقاط فٌما ٌلً: تلك، وٌمكن اإلشارة إلى السابقة الذكر بالجزء السابق

بااٌن الكااافً لتحقٌااق حااد أدنااى ماان الخصوصااٌة  عاادم مراعاااة الفصاال (1

 فً أماكن االنتظار الخاصة بالعٌادات. ، وذلكالجنسٌن

بااٌن الكااافً لتحقٌااق حااد أدنااى ماان الخصوصااٌة  عاادم مراعاااة الفصاال (2

 وات واالجتماعات.فً قاعات الند ، وذلكالجنسٌن

تواجااد المااوظفٌن ماان الجنسااٌن فااً التااً تحكاام حاادود عاادم وضااوح ال (3

 األقسام التشخٌصٌة المؽلقة كقسم األشعة، والمختبر.

 وجود أماكن لؽسٌل الموتى فً ثالجة الموتى.عدم  (4

راحة المرٌض حٌث تكون مساحة ؼرؾ التناوٌم كبٌارة، وعادد األسارة  (5

 الخصوصٌة. من  ٌحقق للمرٌض الحد األدنىكبٌر، ال 

، مماا نفسٌة المرٌض حٌث ٌكون هناك ؼرؾ بسرٌر مفردعدم مراعاة  (6

 .ٌجعل المرٌض فً بعض األحٌان ٌشعر بالعزلة والوحدة

خصوصااٌة المرضااى فاقاادي عاادم مراعاااة حااد أدنااى علااى األقاال ماان  (7

حٌث ٌكون المرضى فاً  ،الوعً فً قسم العناٌة المركزة أثناء الزٌارة

 حالة ؼٌاب للوعً، وٌكون بعضهم مكشوؾ العورة.

، أو مصااالٌات مخصصاااة لهاااذا وجاااود أمااااكن للصاااالةعااادم مراعااااة  (8

الؽرض، على اعتبار أن المجتمع السعودي المسلم تجاب علٌاه الصاالة 

 .خمس مرات ما بٌن الٌوم واللٌلة
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ة من حٌث المفهوم وكذلك الضوابط. فً هذا الفصل تم استعراض القٌم اإلسالمٌ

اإلطار العام للقٌم اإلسالمٌة وفق توصٌات العلماء خاص ب عام تصوروضع كما تم 



وذلك فً إطار مناقشة واقع السلوك االجتماعً داخل المستشفٌات، والضوابط 

اإلسالمٌة التً تحكم سلوك الناس. كما تم عرض إطار بالخصابص والمحددات 

وتحدٌد أوجه القصور فً هذه المحددات  فً تصمٌم المستشفٌات  للقٌم اإلسالمٌة

لتحدٌد سبل تطبٌق هذه القٌم علً  والتً تتناقض مع هذه القٌم اإلسالمٌة تمهٌداً 

وربط التصمٌم المعماري بهذه القٌم  تصامٌم مبانً المستشفٌات فً عصرنا الراهن

التعرؾ علً المكونات المعمارٌة السابقة الذكر، وسٌتم ذلك التطبٌق بعد اإلسالمٌة 

التفصٌلٌة ووضع تصور تفصٌلً للنموذج التصمٌمً المتكامل لمنشأة المستشفى 

سواء كان ذلك فً مبنى واحد أو مجمع  -المعاصر بعناصره ومكوناته المختلفة 

 وذلك ما سٌتم التعرؾ علٌه فً الفصل التالً من البحث. –مكون من عدة مبان 
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دراسة تؤثٌر القٌم اإلسالمٌة المختلفة على 

 أسس و معاٌٌر تصمٌم المستشفٌات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : الرابعالفصل 

  أسس ومعاٌٌر تصمٌم المستشفٌاتدراسة تؤثٌر القٌم اإلسالمٌة المختلفة علً 
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فً هذا الفصل سٌتم استعراض أهم أسس ومعاٌٌر تصمٌم المستشفٌات حٌث أن 

تصمٌم وبناء وتشٌٌد مشارٌع طبٌة ومبانً مستشفٌات متكاملة الدور والوظٌفة، 

بالشكل الذي ٌتالءم مع  التصمٌممتطلبات تفً بمعاٌٌر و أسسٌعتمد على وجود 

مرافق وعناصر المشروه  لكافة المستعملٌنأو  للمستخدمٌناالحتٌاجات الفعلٌة 

كإطار عام للدراسة، مع التركٌز علً ربطها بالقٌم اإلسالمٌة السابقة الذكر وبٌان 

كٌفٌة تطوٌعها لتتوافق معها، مع التركٌز أٌضاً علً األسس التً ترتبط بالقٌم 

 اإلسالمٌة بصورة مباشرة كمحدد العادات والتقالٌد والخلفٌة الثقافٌة.  

األسس تمثل الخطوط العرٌضة للتصمٌم، فالمخططون وجدٌر بالذكر أن 

تساعدهم على تجنب االرتجال  ،والمعمارٌون ٌجدون فٌها مصادر للمعلومات

فمن الصعب أن ٌتمكن المعماري  ،والتخبط الذي ٌؤدي إلى مشاكل عدٌدة فٌما بعد



بأسس ومعاٌٌر التصمٌم  وملماً  دون أن ٌكون مدركاً  مبنى لمستشفى ما،من تصمٌم 

 لذلك النوه من المبانً المعمارٌة. 

ألسس ومعاٌٌر تصمٌم المستشفٌات من عدة الباحث هنا سٌتناول الخطوط العرٌضة 

  جوانب وهً:

اعتبارات التصمٌم المعماري: والتً تشمل االعتبارات الوظٌفٌة، واإلنشابٌة، 

ٌة وهً والجمالٌة والبٌبٌة، والمناخٌة، واالقتصادٌة، وكذلك االعتبارات التخطٌط

كما سٌتم الخاصة بظروؾ الموقع الذي سٌتم تشٌٌد مشروه المستشفى علٌه. 

، اإلنسانًالبعد ، والمرونةتشمل  التطرق إلى معاٌٌر خاصة فً تصمٌم المستشفٌات

اة المعاٌٌر مراع، وكذلك مراعاة العادات والتقالٌد اإلسالمٌة والخلفٌة الثقافٌةو

 .والمواصفات العالمٌة

 اعتبارات التصمٌم المعماريدراسة  4-2

اعتبااارات التصاامٌم المعماااري تشاامل االعتبااارات الوظٌفٌااة، واإلنشااابٌة، والجمالٌااة 

والبٌبٌة المناخٌاة، واالقتصاادٌة، وكاذلك التخطٌطٌاة الخاصاة بظاروؾ الموقاع الاذي 

سٌتم تشٌٌد مشروه المستشافى علٌاه، وساٌتم توضاٌح كٌفٌاة ربطهاا باالقٌم اإلساالمٌة 

 :ٌقها بالمبنً، وفٌما ٌلً توضٌح لكل جانب من تلك المعاٌٌرالالزم تحق

 لتصمٌم مبانً المستشفٌات: االعتبارات الوظٌفٌة 4-2-1

اختٌاار االعتبارات الوظٌفٌة للتصمٌم المعماري لمبانً المستشافٌات تشامل كال مان: 

باٌن تحقٌق عالقات التجاور المكانً السالٌمة ، واألبعاد المناسبة للفراؼات المعمارٌة

ساااهولة خطاااوط الحركاااة و تناساااب أبعادهاااا ماااع ، والفراؼاااات المعمارٌاااة المختلفاااة

، وساااٌتم توضاااٌح تحقٌاااق درجاااة الخصوصاااٌة المناسااابة لكااال فاااراغ، واالساااتعمال

 هـ(1419 الربٌ   االعتبارات الوظٌفٌة تلك على النحو التالً: 

 اختٌار األبعاد المناسبة للفراغات المعمارٌة (أ 

الهندسً ألي مستشافى هاو الترجماة العملٌاة الحقٌقٌاة ٌجب أن ٌكون التصمٌم 

لتحوٌل المتطلبات الوظٌفٌة لهذه المنشأة إلى أشكال هندسٌة فراؼٌة فً الطبٌعة ذات 



، مع مراعاة تحقٌق الفصل باٌن أبعاد مناسبة لممارسة النشاط المطلوب فً كل فراغ

 االستخدامات والمستخدمٌن بصورة تحقق أحد القٌم اإلسالمٌة.

 تحقٌق عالقات التجاور المكانً السلٌمة بٌن الفراغات المعمارٌة المختلفة  (ب 

ٌجب أن ٌتم تجمٌع العناصر المعمارٌة بحٌث تتناسب درجة التقارب المكانً 

بٌن العناصر مع درجة االرتباط الوظٌفً بٌنها. فعلى مستو  القسم الواحد من 

بطة مع بعضها البعض أقسام المستشفى ٌجب تحقٌق التقارب بٌن الؽرؾ المرت

وعلى مستو  المستشفى  ٌجب تحقٌق التقارب بٌن األقسام  ،وظٌفٌاً  ارتباطاً 

، مع عدم إؼفال عالقة ذلك بتحقٌق وظٌفٌاً  المرتبطة مع بعضها البعض ارتباطاً 

 القٌم اإلسالمٌة.

كما ٌجب تجمٌع كل مجموعة من العناصر المعمارٌة المتشابهة النشاط مع 

بعضها البعض فً مجموعة معمارٌة مستقلة. بحٌث ٌتم الفصل بٌن األنشطة 

المتنافرة  سواء من ناحٌة الوظٌفة، أو درجة التعقٌم للهواء، أو التسبب فً 

 نسة.الضوضاء، أو ألي أسباب أخر ( والتقارب بٌن األنشطة المتجا

 سهولة خطوط الحركة و تناسب أبعادها مع االستعمال (ج 

ٌجب انتقاء مسارات الحركة السلٌمة دون تداخل أو  إعاقة بٌن مختلؾ هذه 

ٌجب مراعاة عدم حدوث المرور العابر من خالل قسم للوصول كما  المسارات.

ومن  ٌجب أن ٌتناسب عرض مسار الحركة مع طبٌعة استعماله.وكذلك  لقسم  خر.

التمٌٌز بٌن أنواه مختلفة من مسارات الحركة فً بعض األقسام  مسارات لمهم ا

حركة مرضى، مسارات حركة زوار، مسارات حركة طاقم طبً، مسارات حركة 

إمدادات( وكذلك التمٌٌز فً بعض األقسام بٌن المسارات تبعا لدرجة تعقٌم الهواء 

 بها  مسارات معقمة، نظٌفة، عادٌة(.

 صوصٌة المناسبة لكل فراغتحقٌق درجة الخ (د 

ٌجب أن ٌتحقق شرط الخصوصٌة فً مكونات المستشفى ككل. فأؼلب أقسام 

المستشفى ال ٌسمح فٌها بالدخول إال لمن ٌسمح بدخوله إلى القسم. كما أن هناك 



ال ٌسمح فٌها بالدخول إال للطاقم العامل بالقسم والمرٌض فقط كقسم  أقساماً 

 العملٌات مثال.

تحقق شرط الخصوصٌة فً جمٌع الفراؼات التً ٌستعملها كما ٌجب 

المرٌض خاصة أجنحة اإلقامة الداخلٌة بحٌث ال ٌتم جرح خصوصٌة المرٌض من 

المرضى اآلخرٌن وذوٌهم أو من المرور العابر. وهناك فراؼات أخر  على 

وٌعد ذلك  أقصى درجة من تحقق الخصوصٌة للمرٌض مثل قسم الرعاٌة المركزة.

م سبل تحقٌق القٌم اإلسالمٌة حٌث تم التركٌز علً هذا المبدأ كركٌزة أساسٌة أحد أه

 لتحقٌق ذلك.

 لتصمٌم مبانً المستشفٌات: االعتبارات اإلنشائٌة 4-2-2

اختٌار النظام اإلنشابً المناسب لسبعاد المعمارٌة للمبنى. بحٌث ال تتواجد 

نقاط االرتكاز اإلنشابٌة  األعمدة( داخل الفراؼات المعمارٌة. بحٌث أنه ٌمكن فً 

المبنى الواحد اتخاذ أكثر من نظام إنشابً بتقسٌم المبنى إلى أجزاء بحٌث ٌالبم كل 

الجزء من المبنى الذي ٌتحمله ذلك النظام  نظام األبعاد المعمارٌة لفراؼات

 اإلنشابً.

ومراعاة النظام اإلنشابً لسحمال داخل كل فراغ معماري خاصة أحمال األجهزة 

 الطبٌة والعالجٌة.

 لتصمٌم مبانً المستشفٌات: االعتبارات الجمالٌة 4-2-3

ٌجب أن ٌكون التصمٌم ذو طبٌعة جمالٌة وٌحقق البعد اإلنسانً والراحة 

حٌث أن الراحة النفسٌة فً  .النفسٌة خاصة داخل الفراؼات التً ٌستعملها المرضى

درجة أهمٌة البعد الطبً. كما ٌجب أن ٌكون التشكٌل الخارجً للمبنى مرٌح 

 .بصرٌاً 

 لتصمٌم مبانً المستشفٌات: االعتبارات المناخٌة والبٌئٌة 4-2-4

لمبنى. وبالرؼم من أن ٌجب أن ٌحقق التصمٌم الراحة المناخٌة لمستخدمً ا

أؼلب مناطق المستشفى ٌجب أن تكون التهوٌة بداخلها والتحكم فً درجة الحرارة 

صناعٌة  تكٌٌؾ مركزي( إال أن مراعاة البعد المناخً فً السطح الخارجً للمبنى 



فً البالد الحارة بحٌث تكون واجهات المبنى من مواد إنشابٌة عازلة للحرارة وٌتم 

ن كمٌة اإلشعاه الشمسً المباشر الداخل إلى المبنى. وهذا ٌؤدي فً فٌها اإلقالل م

النهاٌة إلى تقلٌل األحمال على أجهزة التكٌٌؾ المركزي بما ٌؤدي إلى االقتصاد فً 

 استهالك الطاقة وأجهزة التكٌٌؾ واستخدامها بكفاءة.

ٌجب عدم عزل ؼرؾ المرضى بالمستشفى عن البٌبة الخارجٌة. فبالرؼم 

إال أن  ل ؼرؾ إقامة المرضى ٌجب التحكم فً إضاءتها وتهوٌتها صناعٌاً من أن ك

 المرٌض فً ؼرفة إقامته ٌجب أن ٌر  البٌبة الخارجٌة من خالل النوافذ.

ٌجب تحقٌق العزل الصوتً لفراؼات المستشفى. فجمٌع ؼرؾ األقسام الطبٌة 

ٌة العزل بالمستشفى تحتاج إلى الهدوء والعزل الصوتً مع اختالؾ درجة أهم

فعلى سبٌل المثال ؼرفة العملٌات وؼرؾ إقامة المرضى بأقسام الرعاٌة  ،الصوتً

 المركزة تحتاج إلى أكبر قدر من العزل الصوتً.

ٌجب تحقٌق الحماٌة من المؤثرات البٌبٌة الخطرة، وٌعتبر اإلشعاه الصادر 

ة الخطرة من أجهزة األشعة سواء التشخٌصٌة أو العالجٌة أوضح المؤثرات البٌبٌ

المتواجدة بمبانً المستشفٌات. حٌث أن التعرض لهذه اإلشعاعات لفترات طوٌلة 

 ٌمثل خطورة على صحة من ٌتعرض لها.

 لتصمٌم مبانً المستشفٌات: االعتبارات االقتصادٌة 4-2-5

ٌجب أن تكون التكلفة التنفٌذٌة لمبنى المستشفى وكذلك تكلفة التشؽٌل 

من دون أن  ،االفتراضً للمبنى اقل ما ٌمكن اقتصادٌاوالصٌانة على مد  العمر 

وٌمكن  ٌكون ذلك على حساب األداء الوظٌفً أو  الشكل والمظهر الجمالً للمبنى.

تطبٌق ما ٌعرؾ بهندسة القٌمة على مخططات وتصامٌم أي مشروه لمستشفى 

وذلك فً مرحلة التصمٌم وذلك لضمان جدو  اقتصادٌة مالبمة فً مراحل العمر 

 (.هـ1418العشٌ   الفتراضً لمنشبات المستشفى  ا

 ( لتصمٌم مبانً المستشفٌات:ظروف الموقعالتخطٌطٌة ) عتباراتاال 4-2-6

بمبنى أو مجموعة الطرق المحٌطة عند تصمٌم مبنى المستشفى ٌجب مراعاة 

مبانً المستشفى وذلك لضمان تصمٌم مدخل أو مداخل المستشفى المطلة على تلك 



ٌضمن سهولة الدخول والخروج وضمان انسٌابٌة الحركة فً الطرق الطرق بشكل 

وكذلك تضارٌس من حٌث الطبٌعة أرض الموقع كما ٌجب مراعاة  .المحٌطة

، وما لذلك من تأثٌر على التصمٌم واختٌار النظام اإلنشابً وطرق طبٌعة التربة

شفى لها تأثٌر بمقر المست المبانً المحٌطةوكذلك  .التشٌٌد المالبمة ومواد البناء

على المستشفى كما أنها تتأثر به وبالتالً ٌجب دراسة المبانً المحٌطة وتحدٌد 

عالقتها ومد  التأثٌر أو التأثر بٌنها وبٌن مبنى أو مبانً المستشفى والحد من أي 

 .أثار سلبٌة قد تحدث

 تحدٌداً  مبانً المستشفٌاتبتصمٌم خاصة اإلضافٌة العتبارات اال 4-3

اعتبارات لمبنى أو مبانً مستشفى ما، فإن هناك  التصمٌم المعماري عند إعداد

المرونة في  :مثل ،تتمٌز بها مبانً المستشفٌات عن ؼٌرها من المبانً العامة

، مراعاة العادات والتقالٌد اإلسالمٌة والخلفٌة الثقافٌة، واإلنسانًالبعد و، تصميمال

وٌمكن إٌضاح تلك االعتبارات وفق ما . مراعاة المعاٌٌر والمواصفات العالمٌةو

  ٌلً:

 المرونة فً تصمٌم مبانً المستشفٌات 4-3-1

أصاابح ماان الضااروري أن ٌساامح تصاامٌم المستشاافى بالمرونااة للتؽٌٌاار أو التباادٌل أو  

وذلاك  .االمتداد باساتعمال الفراؼاات أو داخال المبناى ذاتاه حساب مقتضاٌات الحاجاة

بأسلوب تصمٌم وإنشاء مرن ٌسمح بإعادة استخدام الفراؼاات أو  بتؽٌٌار المسااحات 

الداخلٌة الستٌعاب أنشطة مستحدثه.  كما ٌجب أن ٌسمح باالمتداد والتوسع فً حجم 

وسانقوم باالتركٌز علاً هاذا العنصار باعتبااره محادد مهام قاد  المستشفى ماع الازمن.

احتارام القاٌم اإلساالمٌة وتطبٌقهاا باالمبنً وذلاك ٌسمح أو ال ٌسمح بتحقٌق متطلباات 

 بتسهٌل عمل بعض التعدٌالت التً تتٌح ذلك.  

تساٌر المرونة المطلوبة فً تصامٌم مبناى المستشافى وبدراسة هذا العنصر وجد أن  

 :هامٌن وهما فً اتجاهٌن

 ناصر المعمارية في مبنى المستشفىقابلية إعادة توزيع الع  (أ 

 والتوسع لالمتدادقابلية مبنى المستشفى   (ب 



هناك عدد من الجوانب ٌمكن مناقشتها فٌما ٌتعلق بالمرونة فً تصمٌم المستشفٌات و

عٌااوب ، وأساباب أخاذ مروناة التصامٌم فاً االعتباار عناد تصامٌم المستشافٌاتمثال: 

أساااالٌب مروناااة التصااامٌم فاااً مباااانً و، تصااامٌم مبناااى جاماااد ؼٌااار قابااال للتطاااوٌر

مثلاة علاى مروناة التصامٌم فاً مباانً ، كماا ٌمكان اساتعراض بعاض األتالمستشفٌا

 . المستشفٌات

 أسباب أخذ مرونة التصمٌم فً االعتبار عند تصمٌم المستشفٌات :أولا 

بالمستشافى ٌعاود  االحتٌاج المستقبلً إلاى إعاادة اساتخدام الفراؼاات المختلفاةاعتبار 

 :ألسباب منها

 التخصصات الطبٌةٌرات الحدٌثة فً استٌعاب التؽ (أ 

 لوجٌة  فً أجهزة الرعاٌة الطبٌةالقفزات التكنو (ب 

 من مستشفى عام إلى مستشفى تخصصً احتمالٌة التؽٌٌر (ج 

من خالل االحتٌاج المستقبلً إلى استٌعاب الطلب على المستشفى كما أن اعتبار 

 :منهاألسباب  ٌعودتوسعة وامتداد المستشفى أفقٌا أو رأسٌا 

زٌادة حجم أقسام التشخٌص الستٌعاب الزٌادة فً عدد السكان بما ٌتطلب  (أ 

 والعالج

التؽٌر بمرور الزمن فً أنماط انتشار األمراض بما قد ٌتطلب زٌادة حجم  (ب 

 فً السابق أقسام لم ٌكن الطلب علٌها كبٌرا

اكتشاؾ أمراض أو تخصصات طبٌة مستحدثة لم تكن معروفة فٌما سبق بما  (ج 

 أقسام لم تكن موجودة فً السابق ةقد ٌتطلب إضاف

وعلى ذلك ٌحتاج تصمٌم المستشفى إلى فرٌق من المعمارٌٌن واالستشارٌٌن فً 

ٌضع فً االعتبار التقدم العلمً والتطور المتالحق  . ذلك الفرٌقكافة التخصصات

فً أسالٌب العالج والتشخٌص والرعاٌة الصحٌة. كما ٌتنبأ باحتماالت االمتداد 

المبنى لٌتناسب مع الزٌادة فً الطلب على المستشفى بمرور الزمن.  والتوسع فً

كما ٌحتاج من المخطط  أن ٌكون لدٌه حس التنبؤ بالمتؽٌرات المستقبلٌة واضعاً فً 

اعتباره استخدام مساحات الفراؼات الداخلٌة والخارجٌة فً التوسعات األفقٌة 



كما ٌجب أٌضا األخذ  .الطبًوالراسٌة بما ٌفً بالمتطلبات الخاصة داخل المحٌط 

 فً االعتبار التؽٌرات المتتابعة فً مهام وخواص األقسام.

 عٌوب تصمٌم مبنى جامد غٌر قابل للتطوٌر :ثانٌا

ولٌس فٌه من المرونة للتوسع واالمتداد فإن  حال كون المبنى ؼٌر قابل للتوسع فً

 :إمكانٌة نشؤ العدٌد من المشاكل ومن أهمها ذلك ٌعنً

إضافة أو  تؽٌرات فً المساحة سوؾ تربك أو تحطم الؽرض من أن أي  (أ 

 أهداؾ القسم.

أن تحرٌك أو  إعادة تقسٌم الؽرؾ فً المبنى الجامد سوؾ ٌربك المرٌض  (ب 

 والفرٌق الطبً.

التؽٌرات أو  التوسعات التً لم توضع فً االعتبار مسبقا عناد بادء التصامٌم  (ج 

 أمرا فً ؼاٌة الصعوبة.تجعل عملٌة البحث والتنقالت داخل المستشفى 

أي محاولااة لتطااوٌر المبااانً الجاماادة ٌجعاال التؽٌاارات والتوسااعات سااٌبة ممااا  (د 

 ٌشوه جمال وحسن المبنى.

 .لذا فإنه ٌجب عند تصمٌم المبانً الطبٌة مراعاة قابلٌة المبنً لالمتداد والتوسع  

ود المبنى فً مان ٌراعى ذلك فً المراحل األولى للتصمٌم لتحاشى جٌجب و

المستقبل وعدم قابلٌته للتوسع. ولكن ٌجب أن ٌراعى التصمٌم مرونة المبنى مع 

التكٌؾ مع األشكال واألنماط  مراعٌاً  ،خلق أكثر من حل مناسب للتوسع والتطوٌر

وتفعٌل العالقة بٌن األقسام المختلفة والخدمات الطبٌة التخصصٌة فً  ،المعمارٌة

 (.1982 شافعً، بلٌة فً التقنٌات الطبٌة وكذلك برامج التنمٌة المستق ،المستشفى

 أسالٌب مرونة التصمٌم فً مبانً المستشفٌات :ثالثا

أسلوب أن تخطٌط مستشفى ٌتصؾ بالمرونة فً التصمٌم ٌتم وفق أسالٌب منها: 

أسلوب التوسع األفقً والرأسً  التخطٌط المفتوح أو ، المساحات الجامدة والمرنة

 (.1994 عبدالقادر . وٌمكن توضٌح كل من هذٌن األسلوبٌن وفق التالً: والمؽلق(

 أسلوب المساحات الجامدة والمرنة (أ 



بماا  أي أن المساحات تصنؾ إلى نوعٌن: مساحات جامدة، ومساحات مرناة.

المساااحات التااً ٌمكاان اسااتؽاللها وإعااادة تقٌٌمهااا  أن هناااك ضاارورة لمطابقااةٌعنااى 

مان االضاطرابات أو  إعاقاة للهادؾ أو  كثٌاراً  م بتفااديٌاتوذلاك  .لتأهٌلها للتوساعات

 الؽرض اإلجمالً لالستخدام األمثل للقسم أو المساحة أو كالهما معا. 

بااٌن المساااحات الجاماادة  "مرنااه" عنااد التصاامٌم وضااع مساااحات مرٌحااة ٌلاازمكمااا 

ٌجب أن ٌكاون مان الساهل تلك المساحة المرنة والستؽاللها للتوسعات فً المستقبل. 

على المصمم إعادة تخطٌطها وتأهٌلها لتناسب األقسام المختلفاة الماراد توساعتها ماع 

 اإلبقاء على المساحات الجامدة تؤد  الؽرض المنوط بها.

ولكاان ٌجااب أن ٌكااون هااذا التصاامٌم للفراؼااات المرنااة فااً خااالل المراحاال األولااى 

فااً التوسااعات  للتصاامٌم واألخااذ فااً االعتبااار االسااتعماالت المختلفااة التااً قااد تااؤثر

 المستقبلٌة.

وٌوضح المثال التالً استخدام أسلوب المساحات الجامدة والمرنة. حٌث  تعتبر 

أقسام التشؽٌل والطوارئ من المساحات الجامدة والتً ال ٌمكن إعادة تأهٌلها أو 

( فهً المساحات المرنة فنر  10تؽٌرها أما المخازن والمكاتب كما فً الشكل  

( ونر  11كتب ٌتوسط قسم التشؽٌل وقسم الطوارئ وفى الشكل  الموأن المخزن، 

أنه  فً إمكاننا تقسٌم المساحات المرنة  المخزن والمكتب( على كل من القسمٌن 

 "قسمً التشؽٌل والطوارئ" للتوسعات المستقبلٌة  المطلوبة. الجامدٌن

 

 ER 

 

 

OR 

 والعملٌاتقسم الطوارئ فراغ المستودعات ٌتوسط  (10الشكل  



ER OR 

 

 التصور بعد استؽالل فراغ المستودعات (11الشكل  

 أسلوب التوسع األفقً والرأسً )التخطٌط المفتوح والمغلق( (ب 

نتٌجة لمسارات  ن مبانً الرعاٌة الطبٌة من أكثر المبانً تعقٌداً أل نظراً 

وكذا  ،فً هذه المبانً والتً تتعدد األقسام المكونة لها سٌاً أور الحركة المتعددة أفقٌاً 

أو  لتقسٌم وحدات الخدمات  ،لتذبذب العالقات بٌنهما بٌن قوٌة ومتوسطة وضعٌفة

لذا وضعت  ،أو تكاد تنعدم ما بٌن أقسام وأخر  ،العالجٌة والتمرٌضٌة الداخلٌة

والتً ٌجب  ،مارٌةعدة نظرٌات تصمٌمه للربط بٌن هذه المكونات التخطٌطٌة والمع

أن تمتلك مقدره ومقومات التؽٌٌر لتنمٌة أو إضافة توسعه. منها نظرٌة التمدد 

أو نظرٌة  .(13 شكل و (،12شكل   (أي تتجاور المبانً الطبٌة أفقٌاً  األفقً 

علٌه  ( وهذا ما درج14  شكل (أي التوسع رأسٌاً   سٌاً أتصمٌم المبانً ر

  .(1999 خلوصً، ، بهالمصممون ولكل منها مزاٌاه وعٌو

 

 (1999 خلوصً،  مبانى منفردة متعددة مجمعة أفقٌا( 12شكل  



 

 (1999مبانً متفردة متعددة متباعدة أفقٌا  خلوصً، ( 13شكل  

 

 (1999امتداد رأسً  خلوصً، ( 14شكل  

ٌجماع ماا باٌن هااتٌن النظارٌتٌن. كتصامٌم المباانً بماا  كما ٌمكن للمصمم أن

( بما ٌود  إلى المقدرة علاى 15شكل ٌعرؾ بتكوٌن الزهرة أو التصمٌم الشعاعً  

  ،المرونااة والنمااو والتماادد بسااهولة للوصااول إلااى المبنااى المثااالً للمستشاافى الماارن

 .(1999 خلوصً، 



 

 (1999 خلوصً،  النموذج المقترح لالمتداد اإلشعاعً( 15شكل  

 رابعا: نماذج على مرونة التصمٌم فً مبانً المستشفٌات

حااول مرونااة التصاامٌم لمبنااى او فااً العناااوٌن السااابقة، ماان خااالل مااا تماات مناقشااته 

عنصاار مرونااة التصاامٌم فااً هااذا ل األهمٌااة البالؽااةمبااانً المستشاافٌات تبااٌن للباحااث 

م فاااً مبناااى او مباااانً وهنااااك نمااااذج تحقاااق مروناااة التصااامٌالناااوه مااان المباااانً. 

المستشفٌات. وتلك النماذج ٌتفق علٌها الكثٌار مان مراجاع التصامٌم المعمااري حٌاث 

بعد دراسة للعدٌاد مان البادابل التصامٌمٌة المختلفاة. مان تلاك لم ٌتم التوصل إلٌها إال 

النماااذج التااً تحقااق مباادأ مرونااة التصاامٌم نمااوذج التماادد األفقااً، ونمااوذج التماادد 

وسااٌتم توضااٌح ومناقشااة . ةالفناااء الااداخلً والفراؼااات المفتوحااج نمااوذسااً، وأالر

 جوانب المرونة التصمٌمٌة فً كل من تلك النماذج وذلك على النحو التالً:

 نموذج التمدد األفقً .1

فاإن وكما هاو موضاح فاً الشاكل  .هذا التخطٌط هو مثال جٌد للشكل المعماري     

 ٌمكان مالحظاة أنكما  (.16 شكل  ٌتالءم مع التوسع األفقً والرأسً هذا التصمٌم

للتوسااع السااهل مااع اسااتؽالل الساااحات  ، وذلااكالمماارات الربٌسااٌة مفتوحااة للخااارج

 الخارجٌة.



 

 ( نموذج التمدد األفق16ًشكل  

 نموذج التمدد الرأسً .2

والتاً  ،اساتؽالل السااحات المحاددة مان قبال  األفنٌاة( ٌةكٌف( 17 ٌبٌن الشكل       

ٌمكاان بهااا وضااع قلااب المبنااى  كمااا .لتوسااعات الراسااٌةلؽاارض اٌمكاان تخصٌصااها 

 الخ.والساللم،  ،والمصاعد ،كمساحات للخدمات

 

 

 ( نموذج التمدد الرأس17ًشكل  

 

   ةنموذج الفناء الداخلً والفراغات المفتوح. 3



فااً المبااانً الجاماادة التااً ال تمتلااك مقومااات أو  احتمالٌااة التوسااع األفقااً أو          

الرأسااً  فانااه ٌمكاان أن تسااتؽل األفنٌااة الداخلٌااة والفراؼااات المفتوحااة كمساااحات 

حٌث ٌكون هذا االستخدام اقل تكلفه بلؽه االقتصاد ودراسات الجادو  أو  .للتوسعات

الناواة  تلاك الفراؼاات تكاونأن فً اعتباره  ضعأن ٌ على المخطط وٌجب .المٌزانٌة

ٌباٌن كٌفٌاة  (18  واألساس التً سوؾ تعزز وتدعم التوساعات المساتقبلٌة. والشاكل

ٌاة كٌفكماا ٌتضاح  .استخدام األفنٌة الداخلٌة وكذا تأثٌر هذه الفراؼات على التوسعات

مسااارات دون التااأثٌر أو اإلزعاااج لسقسااام األخاار  سااواء فااً القٌااام بالتوسااعات 

 أو العالقات بٌن األقسام وبعضها البعض. ،أو عرقلة العمل ،الحركة

 

 

 

 

 

 

 الفناء الداخلً والفراؼات المفتوحة ( نموذج 18شكل  

 تخطيط المستشفيات اإلنسانً فًالبعد  4-3-2

من أهام األساس التاً تحتارم وتحقاق إن البعد اإلنسانً لمبنى الرعاٌة الطبٌة    

فاً نفاس أهمٌاة وٌعاد أٌضااً  اإلسالمٌة المطلوب توفرها باالمبنً، قدر كبٌر من القٌم

. لذا فإن إنسانٌة مبنى المستشفى تعتبر كما أنه البعد الطبً فً المساعدة على الشفاء

مكمل لضرورٌات العالج حٌاث تعطاى المارٌض اإلحسااس باألماان والراحاة ساواء 

  .فً فراؼاتها الخارجٌة والداخلٌة أو المبنى ذاته

والذي ٌشامل: التصمٌم الداخلً للفراؼات ( 1كل من  وٌجب أن ٌتحقق ذلك بدراسة 

تصاامٌم ( 2  و، مقاااٌٌسالبعاااد واألتشااطٌب، واللااوان، ومااواد األضاااءة طبٌعٌااة، واإل



كم ونوه مسارات الحركة األفقٌة وأبعاد كتل المستشفى، ، والذي ٌشمل: المبنى ككل

فااي  ٌجااب األخااذلاا ا  .لجساامانية للمااري بمااا يق اار الراقااة النفسااية وا، والرأسااٌة

 منمماة الصاقة  علاى مجماا النماام الصاقي اإلنساانًالطاابع  إضافاءاالعتبار فاي 

 م(.3891، العالمية

 مراعاة العادات والتقالٌد والخلفٌة الثقافٌة 3-3-3

ثباات ماان خااالل االسااتعراض التااارٌخً كمااا فااً الفصاال السااابق أن مبااانً 

الصااحٌة لهااا ارتباااط كبٌاار بثقافااة ودٌاان المجتمعااات كمااا المستشافٌات ودور الرعاٌااة 

أنهااا محاادد قااوي ومعباار عاان ماادي احتاارام وتحقٌااق القااٌم االسااالمٌة وذلااك ٌظهاار 

مان الواجاب عناد بوضوح من معنً هذا المحدد التصمٌمً المهم. وبنااء علاى ذلاك ف

لخلفٌاة دراسة  تخطٌط و تصمٌم مبانً الرعاٌة الصحٌة مراعاة  العادات والتقالٌد وا

أن ٌتواءم تصمٌم مبنً  وذلك لضمانالمستشفى.  من أجلهالثقافٌة للمجتمع الذي تقام 

الرعاٌاااة الصاااحٌة ماااع متطلباااات الحٌااااة االجتماعٌاااة واإلنساااانٌة والبٌباااة المجتمعٌاااة 

وتتناسب أٌضا مع ثقافتهم وتقالٌدهم وعادتهم وقاٌمهم األخالقٌاة وتكاون  ،المحٌطة به

 .ومعتقداتهم تفكٌرهم مقبولة لعقولهم وأسالٌب

ال ٌجااب أن ٌكااون  ،إال أن التعاماال مااع العااادات والتقالٌااد والمااوروث الثقااافً

بقادر ماا ٌجاب التركٌاز علاى تعظاٌم الناواحً  ،لهاا تامااً  لها وانساٌاقاً  مجرد خضوعاً 

 م(1994 عبدالقادر  اإلٌجابٌة فٌها ومحاولة الحد من الجوانب السلبٌة.

 مواصفات العالمٌة لمبانً المستشفٌاتمراعاة المعاٌٌر وال 4-3-4

إن المعاٌٌر والمواصفات هً من أهم المعلومات األساسٌة لعملٌة التخطٌط  

والتصمٌم. وتعتبر معاٌٌر تصمٌم ومواصفات المبانً الطبٌة  فً الدول الؽربٌة 

فً كثٌر من الدول على مستو  العالم، مع المتقدمة فً المجال الطبً هً المرجع 

مراجعة هذه األسس العالمٌة وفق محددات تحقٌق القٌم اإلسالمٌة وتطوٌعها مراعاة 

ما تحوٌه من معاٌٌر ال تتوافق مع لتتوافق مع هذه القٌم اإلسالمٌة المهمة وذلك ل

 والمعاٌٌر للكثٌر من المجتمعات. الخلفٌات الثقافٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة

تقوم األساس الذي أٌضاً  هًرٌكٌة الؽربٌة سواء كانت أوروبٌة أو أم والمواصفات



ذا كان من الضروري ل علٌه المعاٌٌر المطبقة هنا فً المملكة العربٌة السعودٌة.

الدول المتقدمة فً تلك كما هً مطبقة فً فً المواصفات والمعاٌٌر القٌام بالبحث 

أشهر المعاٌٌر الدراسة هناك تركٌز على هذه فً  .المجال الطبً ومنش ته

والمواصفات المعاٌٌر  هًو المملكة العربٌة السعودٌةالمطبقة فً ت والمواصفا

ؼالبا ما تكون المرجعٌة لوزارة الصحة فً المملكة العربٌة التً األمرٌكٌة  

 مع ناسبتمعاٌٌر ومواصفات ت، مع تأكٌد الباحث على أهمٌة وجود السعودٌة(

االجتماعً والتعالٌم المنطقة اإلسالمٌة ذات الطبٌعة الخاصة والموروث الثقافً و

  الدٌنٌة.

المتمثل فً دراسة  فً الفصل األول بتحدٌد نطاق البحثالباحث قام 

ونظراً ألن . كأحد أهم أقسام المستشفى قسم الطوارئالمستشفى بالتركٌز على 

المعاٌٌر والمواصفات األمرٌكٌة هً المرجعٌة لوزارة الصحة فً المملكة العربٌة 

ط العرٌضة لتلك المواصفات هً األساس الذي ٌتم وفقه فستكون الخطوالسعودٌة 

 مع االسترشاد  تحلٌل واقع تصمٌم أقسام الطوارئ بالمستشفٌات التً تم مسحها 

كما أنه ومن خالل دراسة تطور الدراسات السابقة(. أهم ما توصلت له أٌضا ب

تصمٌم المستشفى فً البٌبات اإلسالمٌة على مر العصور سٌتم وضع نموذج 

باالعتماد على تلك القٌم.  لمستشفى اإلسالمً  الذي ٌراعً القٌم اإلسالمٌة( ل

وبالتالً ٌمكن الوصول إلى إطار بالخطوط العرٌضة لمعاٌٌر ومواصفات تصمٌم 

 قسم الطوارئ فً المستشفى بمراعاة القٌم اإلسالمٌة.

أول معاٌٌر فقد ظهرت  لمعاٌٌر والمواصفات األمرٌكٌةوبالنسبة ل

عام من فبراٌر   14 بتارٌخ:ٌات فً الوالٌات المتحدة فً السجل الفٌدرالً للمستشف

. وكانت تلك (Hill-Burton)ة هٌل بٌرتون ــوابح مؤسســـزء من لــكج م،1947

المواصفات القٌاسٌة تراجع وٌدخل علٌها التعدٌالت كلما احتاج األمر. وفً عام 

اتخذت تلك المواصفات اسم  الحد األدنى من المتطلبات إلنشاء وتجهٌز  م1973

ى المستشفى والمنش ت الطبٌة( للتأكٌد على أن تلك المواصفات هً الحد األدن

قام قسم الخدمات الصحٌة م 1984ولٌست الحد األمثل للمواصفات. وفً عام 



وأصبحت المواصفات والبشرٌة بمحو المتطلبات الخاصة بالحد األدنى من اللوابح 

 . "الخطوط االسترشادٌة إلنشاء وتجهٌز المستشفٌات والمنش ت الطبٌة"باسم 

ألول  (AIA)شارك مجلس المعمارٌٌن للعمارة من أجل الصحة  م1987وفً عام 

مرة فً إعداد المواصفات كجهة استشارٌة. ومنذ ذلك الحٌن أصبحت تلك 

 "هٌز المستشفٌات والمنش ت الطبٌةالخطوط االسترشادٌة إلنشاء وتج"المواصفات 

ذات صٌؽة قانونٌة ٌجب استٌفابها من أجل التصرٌح من السلطات المحلٌة 

واستخراج التأمٌن على المنش ت الصحٌة من  ، اإلسكان والتنمٌة الحضرٌة(

 شركات التأمٌن. وكذلك من جهات أخر  مثل استخراج تراخٌص  ممارسة المهنة. 

القطاه الحكومً ولقطاه الخاص، ا لكل من: نتاجالمواصفات  أصبحتذلك وب

على صدر إصدار جدٌد تم  م1993للوالٌة، والقطاه الحكومً الفٌدرالً. وفً عام 

 م1997. وفً عام م1987وتعدٌل تلك المواصفات الصادرة عام  ةمراجعأساسه 

الخطوط االسترشادٌة لتصمٌم وتنفٌذ المستشفٌات ومنش ت "تؽٌر العنوان إلى 

صدر إصدار جدٌد بنفس العنوان مع تعدٌل  م2001. وفً عام "ٌة الصحٌةالرعا

 م2006. وفً عام م1997ملحوظة بخصوص إصدار عام  م1030 ما مجموعه

الخطوط االسترشادٌة لتصمٌم "بعنوان  صدر إصدار جدٌد من تلك المواصفات

ومازال العمل جارٌا على جمع مالحظات ذوي   ."وإنشاء منش ت الرعاٌة الصحٌة

 . م2010من أجل إصدار عام  م2006الشأن من إدخال تعدٌالت على إصدار 

 تشمل بنود المواصفات  الحد األدنى من المتطلبات( األمرٌكٌة ما ٌلً:

العناصر الموجودة بكل قسم من أقسام المستشفى، مع تقسٌمها إلى عناصر  (1

لحاالت، وعناصر ٌمكن تواجدها إذا ما نص ضروري تواجدها فً كل ا

 علٌها البرنامج الوظٌفً.

 الحد األدنى من أبعاد كل عنصر معماري. (2

 عناصر الفر  المطلوبة فً كل فراغ.  (3

 الحد األدنى من متطلبات التركٌبات الصحٌة والكهربٌة فً كل فراغ.  (4

 معدالت العزل الصوتً المطلوبة ألقسام المستشفى.  (5



 ة الفراؼات المختلفة بالمستشفى.متطلبات تهوٌ  (6

 كفاءة تنقٌة الهواء فً أقسام المستشفى المختلفة.  (7

 مواصفات مخارج األكسجٌن والؽازات الطبٌة بأقسام المستشفى.  (8

 مواصفات اإلضاءة بأقسام المستشفى.  (9

ولبٌان كٌفٌة ربط القٌم اإلسالمٌة باألسس التصمٌمٌة المختلفة ولبٌان موقع هذه القٌم 

داخل األسس التصمٌمٌة وفقاً للمراحل التصمٌمٌة المختلفة للمشروه المعماري 

لمبنً المستشفً ٌلزم إلقاء الضوء علً مراحل تصمٌم المستشفً وكٌفٌة التعامل 

ات وأسس التصمٌم داخل هذه المراحل مع القٌم اإلسالمٌة كأحد أهم محدد

 التصمٌمٌة وذلك هو ما سنقوم بدراسته والتطرق ؼلٌه فٌما ٌلً. 

 مراحل تصمٌم المستشفى 4-3-5

مباااانً الرعاٌاااة الصاااحٌة مبناااى أو لتصااامٌم أو التخطاااٌط الهندساااً لل ٌمكااان

ساواء فاً فتارة انجاازه وحتاى  ،الدرجة القصو  من الكمالأن ٌحقق ( ٌات المستشف

ٌجااب أن ٌماار بعاادة مراحاال متتالٌااة متخااذا المعاااٌٌر والمواصاافات  ،اكتمالااه وتشااؽٌله

 ٌلً: ما وذلك وفق مراحلتلك المٌع الخاصة لمبانً الرعاٌة الصحٌة  فً ج

وهى دراسات أساسٌة مستفٌضة لكافة عناصر  مرحلة الدراسات األولٌة أوال:

من حٌث التكامل والترابط بٌن عناصر  ،والخارجٌة ومكونات المبنى الداخلٌة 

 وحتى ٌؤتً التصمٌم المردود الوظٌفً األمثل المرجو منه.  ،الفراؼات المكونة للمبنى

ولٌة حٌث تأتى بعد مرحلة الدراسات األ ،مرحلة الفكرة األولٌة للتصمٌم ثانٌا:

كفكرة أولٌة تعبر عن التوزٌع األمثل لعناصر ومكونات المشروه على مساحات 

وفراؼات الموقع فً شكل كتل معمارٌة وهندسٌة وٌتشعب من هذه المرحلة عدة 

 مراحل ثانوٌة  هً:

 (Bubble  Diagram تخطٌط العالقات الفراؼٌة   .1

 (Schematic Design الفكرة االبتدابٌة   .2

  (Concept  Design  ًالتصمٌم األول  .3

 (As Built Drawing الرسومات النهابٌة التنفٌذٌة   .4



وٌجب فً هاذه المرحلاة التحدٌاد الادقٌق للعناصار المعمارٌاة الاالزم توفرهاا لتحقٌاق 

القااٌم اإلسااالمٌة والتااً تعااالج أوجااه القصااور التااً تاام حصاارها بالفصاال السااابق ماان 

ع تحدٌاد العالقاات الوظٌفٌاة فٌماا أماكن انتظار للجنسٌن وأمااكن لصاالة وؼٌرهاا، ما

بٌنهاا وبعضااها الاابعض  وفٌمااا بٌنهااا وباٌن ؼٌرهااا ماان العناصاار المعمارٌااة المختلفااة 

للمشروه بحٌث تخرج التصمٌمات والرسومات الخاصاة بالمشاروه بجمٌاع مراحلاه 

 وقد قامت بالتؽطٌة الكاملة لهذا الجانب.

 :المراحل فٌما ٌلً توضٌح كل مرحلة من تلكوٌمكن 

 (Bubble  Diagram) تخطٌط العالقات الفراغٌة (أ 

وتهدؾ هذه المرحلة إلى تكوٌن قاعدة من العالقات المدروسة بٌن أجزاء المبناى 

كاذلك تحادد  (.19 شاكل  الواحد لتحقٌق األداء والوظٌفة المطلوباة علاى أكمال وجاه

 وذلااك ومااا باه ماان منشاا ت قابماة أو  سااوؾ تقااام، ،العالقاة بااٌن المبنااى وباٌن موقعااة

ر ـااـل ماان حٌااث الوظٌفااة واألداء والتجااانس ماان حٌااث المظهــااـإلتمااام عملٌااة التكام

ى والمبااانً الخدمٌااة وكااذلك لتحدٌااد العالقااة بااٌن المبناا (،20شااكل ام  ـل العااـااـوالشك

 .(2000العشٌ ،   ،التً تحٌط به

 

 ( ٌوضح العالقة بٌن المستشفى وأجزابها المختلفة19شكل  
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 ( عالقة المستشفى والعناصر التً تحٌط بها20شكل  

 (Schematic Design)الفكرة االبتدائٌة  (ب 

تهدؾ هذه المرحلة إلى تحوٌل المتطلبات المرجوة من مجرد فكرة إلى فراؼات 

ٌتم فٌها توزٌع  ٌةبمبدمن خالل رسومات تحو  فكرة  . وٌكون ذلكومساحات

وعدد الطوابق وتوزٌع مساحة كل طابق على  ،ونوعٌة ومسمى المنش ت ،المساحة

وكذا المداخل  ،وتوضح هذه المرحلة أٌضا كافة الخدمات .األقسام المختلفة

 ،واتجاهات المبانً والمسطحات الخضراء ،والطرق وساحات االنتظار ،والمخارج

 اصفات القٌاسٌة.من خالل االسترشاد بالمعاٌٌر والمو

  (Concept  Designً )التصمٌم األول (ج 

تهدؾ هذه المرحلة إلى تحوٌل المساحات والفراؼات فً المرحلة السابقة 

. بحٌث إلى رسومات هندسٌة بها التفاصٌل بشكل مجمل وعام (الفكرة االبتدابٌة 

وساحات  ،والطرق ،الموقع العام موضح به مساقط المبانً تلك الرسومات تحتو 

والنقاط  ،وخطوط الخدمات ،والممرات الخارجٌة ،والمسطحات الخضراء ،االنتظار

وكذلك الرسومات الهندسٌة للمساقط األفقٌة المعمارٌة والوجهات  ،الكونتورٌة

الرسومات الهندسٌة المدنٌة كما تحتوي على  .والقطاعات لكل مبنى على حدة

ا بها كافة األبعاد والتعلٌمات موضح ،والمٌكانٌكٌة والكهربابٌة والصحٌة

وذلك طبقا للمعاٌٌر  ،واالصطالحات والجداول المعلوماتٌة ومقٌاس الرسم

 والمواصفات القٌاسٌة.
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 الخارجٌة

المداخل 

 والطرق

مواقف 

السٌارات 

والمسطحات 

 الخضراء

سكن 

 العاملٌن

مبانى الخدمات 

 ونةاالمع
مبنى 

 المستشفى



 (As Built Drawing)الرسومات النهائٌة التنفٌذٌة  (د 

تهدؾ هذه المرحلاة النهابٌاة فاً التصامٌم إلاى إنتااج لوحاات نهابٌاة تفصاٌلٌة   

علاااى حااادة  ،جهاااات المباااانً كاااالً اولوحاااات لو ،(Prospectiveتحاااو  منظاااور  

 والطواباق كاالً  ،وكافة  المساقط األفقٌة لجمٌع المبانً ،والمقاطع الطولٌة والعرضٌة

وقواطااع داخلٌااة  ،موضااحا علٌهااا كافااة التفصااٌالت ماان جاادران خارجٌااة ،علااى حاادة

ووظٌفااة كاال مساااحة أو  فااراغ  ،وتوزٌااع الفراؼااات ،وفتحااات الشاابابٌك واألبااواب

والحركااة داخاال المبنااى، وأنااواه التشااطٌبات، والتكسااٌة ومواقااع األعماادة اإلنشااابٌة 

ومساااتو  الماااداخل واألرضاااٌات للطواباااق وارتفااااه الطواباااق  ،والااانظم اإلنشاااابٌة

ولوحاات تباٌن أناواه  ،والمبنى، وفواصل التمدد والمعدات الثابتة والمنقولة الربٌساٌة

وطبقااات العاازل  ،لوحااات لسااطح المبنااى مبٌنااا علٌهااا مٌااول المطاار وكااذا ،األثاااث

أن هااذه اللوحااات  كمااا .والمعاادات الربٌسااٌة ،والتشااطٌب النهااابً للسااطح ،المختلفااة

 تحتو  على كافة التفاصٌل التنفٌذٌة الدقٌقة القابلة للتنفٌذ .

فاصااٌل ٌااتم إفااراغ كافااة المعلومااات والت ،وعنااد االنتهاااء ماان كافااة المراحاال السااابقة

والمسااااحات التاااً وردت فاااً المخططاااات إلاااى إعاااداد وأرقاااام وكمٌاااات وشاااروط  

ترجااع مرجعٌتهااا إلااى المعاااٌٌر والمواصاافات الخاصااة بمبااانً  ،ومواصاافات دقٌقااة

 الرعاٌة الصحٌة فً األساس عند الشروه فً تصمٌم هذه المبانً المتفردة.

 الخالصة 4-3-6

ماان خااالل االسااتعراض السااابق تماات مناقشااة أسااس ومعاااٌٌر التصاامٌم        

لمبنااى أو مبااانً المستشاافى. حٌااث تاام تناااول الخطااوط العرٌضااة ألسااس ومعاااٌٌر 

تصاامٌم المستشاافٌات ماان عاادة جوانااب: اعتبااارات التصاامٌم المعماااري والتااً تشاامل 

القتصاااادٌة، االعتباااارات الوظٌفٌاااة، واإلنشاااابٌة، والجمالٌاااة والبٌبٌاااة، والمناخٌاااة، وا

وكذلك ظروؾ الموقع الاذي ساٌتم تشاٌٌد مشاروه المستشافى علٌاه. كماا تام التطارق 

، اإلنساااانًالبعاااد ، والمروناااةإلاااى معااااٌٌر خاصاااة فاااً تصااامٌم المستشااافٌات تشااامل 

اة المعاااٌٌر مراعاا، وكااذلك مراعاااة العااادات والتقالٌااد اإلسااالمٌة والخلفٌااة الثقافٌااةو



كٌاااز خاااالل هاااذا الفصااال باااربط هاااذه األساااس ، وقاااد تااام التروالمواصااافات العالمٌاااة

والمعاٌٌر بالقٌم اإلسالمٌة السابقة الاذكر، والتركٌاز أٌضااً علاً األساس التاً تارتبط 

بالقٌم اإلسالمٌة بصورة مباشرة كمحدد العاادات والتقالٌاد والخلفٌاة الثقافٌاة. وسانقوم 

الربٌساٌة لمبناً مكوناات العناصار وال بتطبٌاق هاذه األساس علاًفً الفصال التاالً  

وذلك بدراسة وتحلٌل ومناقشة لجمٌع العناصار المعمارٌاة المكوناة لمبناً  المستشفى

تشمل األقسام التً تمٌز مبنى المستشفى عان بااقً المباانً العاماة والتً  المستشفً،

   األخر .
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 العناصر و المكونات المعمارٌة و األساسٌة

 لمبانً المستشفٌات فً ظل القٌم اإلسالمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :خامسالفصل ال

 فً ظل القٌم اإلسالمٌة المستشفٌات المعمارٌة األساسٌة لمبانً مكوناتالعناصر وال

 المقدمة 5-1

ٌعتبر مبنً المستشفى من أكثر المبانً تعقٌداً، من حٌاث عناصارها ومكوناتهاا 

المختلفة، وكذلك مان حٌاث التجهٌازات والوظاابؾ المتنوعاة المختلفاة والتاً تتطلاب 

بتحلٌااال ومناقشاااة عناصااار فاااً هاااذا الفصااال اعتباااارات تصااامٌمٌة عدٌااادة. وسااانقوم 

مبنااى المستشاافى عاان باااقً تشاامل األقسااام التااً تمٌااز والتااً مكونااات المستشاافى، و

 ، من منظور توافر القٌم اإلسالمٌة داخلها. المبانً العامة األخر 

حٌث سٌتم عرض التصنٌفات المختلفاة للمستشافٌات، وذلاك طبقاا للخدماة التاً 

تقاادمها، أو الحجاام، أو النااوه، أو الجهااات التااً تملكهااا. كمااا سااٌتم تعرٌااؾ وتحلٌاال 

م اإلكلٌنٌكٌااااة  التشااااخٌص األقساااااة مثاااال: األقسااااام ومكونااااات المستشاااافى المختلفاااا

 .األقسام المعاونة  الخدمات(، واألقسام التمرٌضٌة  إقامة المرضى(، والعالجً(

والهدؾ من ذلاك كلاه هاو وضاع تصاور كامال للمستشافى المعاصار بعناصاره 

ومكوناته المختلفاة، فاً سابٌل وضاع نماوذج متكامال لتصامٌم المستشافى ساواء كاان 

 أو عدة مبان، ٌراعً تحقٌق القٌم اإلسالمٌة سالفة الذكر. ذلك فً مبنى واحد 

 :المستشفٌاتالمختلفة لمبانً  اتتصنٌفال 5-2

تصاانٌؾ ال( 1:  محااددات وهااًالمستشاافٌات وفقاااً لعاادة مبااانً تصاانٌؾ  ٌمكاان

( 3حجاام المستشاافى،  ل تبعاااً تصاانٌؾ ال( 2،  المقدمااة طبقاااً لمسااتو  الرعاٌااة الطبٌااة

تصانٌؾ حساب الخدماة الطبٌاة التاً تقادمها ال( 4تصنٌؾ حسب ناوه المستشافى،  ال

تصنٌؾ حسب للجهة التً تملك المستشفى. وفٌما ٌلً وصؾ لكال ال( 3المستشفى،  

 .المختلفة من تلك التصنٌفاتنوه 

 



 الطبٌة. منشآت الرعاٌة الصحٌة طبقا لمستوى الرعاٌةتصنٌف  5-2-1

الرعاٌة الطبٌة التً ٌقدمها المستشفى، هذا التصنٌؾ ٌقوم على مستو  

ومجاالت الرعاٌة الصحٌة ووفقاً لمد  توافر جمٌع الخدمات كالتنوٌم  اإلقامة 

الداخلٌة( والعملٌات وؼٌر ذلك. وفٌما ٌلً تحلٌل للفبات الثالثة الذي ٌضمها هذا 

 التصنٌؾ وهً:

 منش ت الرعاٌة الصحٌة للمستو  األول  (1 

الرعاٌة الصحٌة فً مجال الطب  -بشكل ربٌسً –منش ت هذا المستو تقدم 

الوحدات  كما أنوالتثقٌؾ الطبً لمواجهة المشاكل الصحٌة السابدة.  ،الوقابً

بأنها حتى  الفبةوتتمٌز هذه  الكبٌرة منها تقدم الطب العالجً فً أبسط صوره.

فً حاالت تقدٌم الطب العالجً للحاالت البسٌطة، فإنها تحتوي على عٌادة 

بٌنما ال تحتوي على قسم  .لحجم المنشأة واحدة، أو عدة عٌادات طبقاً  طبٌة

أسرة إقامة  ٌتوفر فٌهابل أنه إذا اقتضى األمر  -أسرة إقامة مرضى -داخلً 

 مؤقتة لساعات بسٌطة ٌكون فٌها المرٌض تحت المالحظة. 

وفً حالة وجود عٌادات متعددة فً المنشأة الصحٌة فً هذا المستو  فإن 

دات تكون فً األربعة أفره الربٌسٌة للطب  جراحة، وأمراض باطنٌة، العٌا

الوسابل المساعدة  توفر باإلضافة إلى .ونساء، وأطفال( وأحٌانا طب األسنان

نظراً لمحدودٌة الخدمات التً ٌتم تقدٌمها فً للتشخٌص  معمل، أشعة(. 

المستو   تخدم منش ت هذاو ال تشمل المستشفٌات. هافإنمنش ت هذا المستو  

 الؾ نسمة للوحدة الرٌفٌة( أو  5-3حجم من السكان ٌبدأ من سكان قرٌة  

ألؾ نسمة للمجموعات الصحٌة أو للمراكز الصحٌة  50 -15مجموعة قر   

: هذا المستو  ومثال على منش ت. (م2002، علً  ،الرٌفٌة أو الحضرٌة(

ز الصحٌة، الوحدات الصحٌة، ووحدات رعاٌة األمومة والطفولة، والمراك

 الخ.، والمجموعات الصحٌة، والعٌادات المتخصصة



 منش ت الرعاٌة الصحٌة للمستو  الثانً (2 

الرعاٌة الصحٌة فً مجال  - بشكل ربٌسً –هذا المستو  منش ت تقدم هذه 

الطب العالجً، وربما تساهم فً تقدٌم الطب الوقابً. وتشمل هذه الفبة من 

منش ت الرعاٌة الصحٌة المستشفٌات صؽٌرة الحجم. وتقدم هذه الفبة من 

خدمة ( 1 منش ت الرعاٌة الصحٌة نوعٌن من خدمات الرعاٌة الصحٌة هما: 

( 2 باإلضافة إلى  ،ومعامل، وأشعةعٌادات، والتً تشمل الفحص والتشخٌص 

أو إقامة  ،قسم داخلً إلقامة المرضى سواء إقامة بعد العملٌات الجراحٌة

كاألمراض الباطنٌة أو الوالدة. كما تقدم فً  ،الرعاٌة الطبٌة لسمراض األخر 

 أؼلب األحوال خدمة استقبال الحوادث والحاالت الطاربة والعاجلة. 

لب هذه المنش ت  المستشفٌات( سواء فً العٌادات وتنقسم أفره الطب فً أؼ

أو القسم الداخلً إلى األربعة أفره الربٌسٌة للطب. وقد ٌتواجد  ،الخارجٌة

فعلى  .لحجم المستشفى طبقاً  تخصصات فرعٌة تحت تلك التخصصات األربعة

باطنٌة ( 1 سبٌل المثال ٌمكن أن ٌنقسم تخصص األمراض الباطنٌة إلى: 

وكذلك  .مسالك( 6 ؾ وأذن، وـأن( 5 قلب، و( 3  در، وـص( 2  ة، وـعام

جراحة عظام، ( 2 جراحة عامة، و( 1 نقسم إلى ٌالجراحة قد تخصص 

 وهكذا.

قد تقوم المستشفى فً هذا المستو  باستقبال المرضى فً تخصص واحد فقط 

وذلك لمراعاة  .أو التخصصات الفرعٌة ،من تخصصات الطب الربٌسٌة

ظروؾ المرض الذي تتخصص فٌه وترعاه المستشفى  مثال: مستشفى 

الخ(.  أمراض صدر، مستشفى جذام، مستشفى أمراض نفسٌة وعصبٌة،

 ،ما تتصؾ هذه النوعٌة من المستشفٌات بطول فترة اإلقامة للمرٌض وؼالباً 

وكذلك ضرورة أو استحباب عزل المرٌض عن المرضى من باقً 

 الطبٌة. التخصصات 

 250ألؾ و 100تخدم مستشفٌات هذا المستو  حجم من السكان ٌتراوح بٌن 

بمعنى أنها تخدم سكان حً سكنً فً مدٌنة حضرٌة كبر  أو  ،ألؾ نسمة



تتمٌز هذه النوعٌة من المستشفٌات بارتفاه مستو  طاقم و سكان مدٌنة صؽٌرة.

نش ت المستو  وذلك مقارنة بم ،ووضوح التخصص الطبً لسطباء ،األطباء

 ،التمرٌضمن فرٌق األول.  وكذلك األمر بالنسبة لباقً الطاقم الصحً 

 .(م2002، علً  ،والفنٌٌن

 منش ت الرعاٌة الصحٌة للمستو  الثالث (3 

الرعاٌة الصحٌة عالٌة التخصص فً  -بشكل ربٌسً  –تقدم هذه المنش ت 

مجال الطب العالجً.  وتشمل هذه الفبة من منش ت الرعاٌة الصحٌة 

المستشفٌات فً أكبر صورها وأحجامها  المستشفى العام، المستشفى التعلٌمً 

أو الجامعً، المستشفى المركزي إلقلٌم فً تخصص دقٌق، المستشفى 

 زي للدولة فً تخصص دقٌق(. المرك

تقدم هذه الفبة من المستشفٌات نوعٌن من خدمات الرعاٌة الصحٌة هما: خدمة 

باإلضافة إلى خدمة توفٌر قسم  ،الفحص والتشخٌص  عٌادات، معامل، أشعة(

أو إقامة الرعاٌة  ،سواء إقامة بعد العملٌات الجراحٌة ،داخلً إلقامة المرضى

كاألمراض الباطنٌة أو الوالدة. كما تقدم فً أؼلب  ،الطبٌة لسمراض األخر 

 األحوال خدمة استقبال الحوادث والحاالت الطاربة والعاجلة. 

تنقسم أفره الطب فً المستشفٌات العامة والتعلٌمٌة سواء فً العٌادات 

إلى جمٌع التخصصات الفرعٌة التً تندرج تحت  ،الخارجٌة أو القسم الداخلً

وذلك طبقا لحجم المستشفى. وتكون درجة التخصصٌة  ،باألفره الربٌسٌة للط

أعلى منها فً مستشفٌات المستو  الثانً. فعلى سبٌل المثال إذا كان تخصص 

األمراض الباطنٌة ٌنقسم فً المستو  الثانً إلى"أمراض جهاز هضمً، 

فإن تخصص أمراض الجهاز الدوري ٌنقسم ، صدر، قلب، أنؾ وأذن، مسالك"

 .ة مثل أمراض قلب عامة، أوعٌة دموٌة، أمراض الدمإلى تخصصات فرعٌ

وكذلك الجراحة العامة قد تنقسم إلى جراحة جهاز هضمً، جراحة تجمٌل، 

جراحة قلب وأوعٌة دموٌة، جراحة أورام، وقد تشمل الجراحات أٌضا 

 جراحات المناظٌر وجراحات اللٌزر وهكذا.



ساااتقبل ٌ وه الاااذيهاااذا المساااتو  ٌمكااان أن تكاااون مااان النااامستشااافٌات كماااا أن 

أو  ،المرضاااى فاااً تخصاااص واحاااد فقاااط مااان تخصصاااات الطاااب الربٌسااااٌة

التخصصات الفرعٌة فً هذا المستو   مثل مستشفى القلب، مستشافى األورام، 

كما أن مثل هذه المستشفى ذات تخصاص دقٌاق،  .مستشفى أورام األطفال، الخ(

ى أعلاى مساتو  وكاذلك إلاى أطبااء علا ،إلى تكنولوجٌا عالٌاة مكلفاة فهً تحتاج

ؼالبا ما تتصاؾ هاذه النوعٌاة مان المستشافٌات والتخصص.  ذلكمن الخبرة فً 

 ،إقلااٌم ماان أقااالٌم الدولااةفااً فااً العاصاامة أو  ، تقااعبأنهااا تكااون مركزٌااة للدولااة

 وتحال إلٌها الحاالت الخاصة من المرضى فً جمٌع أنحاء الدولة  أو اإلقلٌم(. 

من السكان ٌتجاوز الملٌون نسمة، بمعنى تخدم مستشفٌات المستو  الثالث حجم 

تتمٌاز هاذه النوعٌاة مان و أنها تخدم سكان محافظة أو إقلٌم وأحٌانا الدولاة ككال.

وذلاك مقارناة  ،المستشفٌات بارتفاه مستو  تخصص طاقم األطباء بشاكل كبٌار

بمنشااا ت المساااتو  الثااااانً.  وكاااذلك األمااار بالنساااابة لبااااقً الطااااقم الصااااحً 

 .(م2002 علً،  ،( التمرٌض والفنٌٌن

 :المستشفٌات حجمل المبانً الصحٌة وفقاً تصنٌف  5-2-2

ٌعرؾ حجم المستشفى بكمٌة عدد أسرة المرضى النزالء التً تحتوٌها هذه 

ٌتوقؾ على عدة  حجم المستشفى (، بأنم1986ذكرت زكٌة الشافعً   .المستشفى

وعدد األشخاص  ،والبٌبة االجتماعٌة ،الظروؾ المحٌطة بالموقع :اعتبارات منها

 مناسباً  شخص( عدداً 1000أسرة/ 5وتعتبر نسبة   .الذٌن سوؾ ٌنالون خدماتها

أن هذه النسبة قد تختلؾ بٌن الدول  ومن المعروؾ عالمٌاً  .لتقدٌم رعاٌة طبٌة جٌدة

كما ٌتوقؾ حجم   .ومعدل األعمار ،ومعدل الحوادث ،مستو  الدخلل وفقاً 

تعتبر المستشفى  لذلك .ونوه التخصص ،المستشفى على أنواه الخدمات الطبٌة

إلى سعتها السرٌرٌة تصل و ةملتمستشفى مك ،ً بها تخصص واحد على األقلتال

و  ،والجراحة ،المستشفى التً تتضمن أقسام الطب العامتعتبر  وكذلك ،سرٌر100

كما  .سرٌر 200السرٌرٌة أكثر من  سعتهاتصل و ،ربٌسبها أكثر من تخصص 



تحتو  على أكثر من   إذا كانت مستشفى مركزيعلى أنها  ٌتم تصنٌؾ المستشفى

 ،والعٌون ،وتخصصات تولٌد النساء ،وبها جمٌع الخدمات الطبٌة ،سرٌر 200

ومن هذا ٌتضح أن . وجمٌع أنواه الجراحة ،واألطفال ،حنجرةالذن وواألنؾ األو

فكلما زاد عدد األسرة زاد حجم  ،عدد األسرة وحجم المستشفىهناك عالقة بٌن 

 : ًألحجامها إلى ما ٌل وٌتم تقسٌم المستشفٌات تبعاً  .المستشفى

 سرٌر 150:50 مستشفى صؽٌر الحجم ٌسع من  (1

 سرٌر600:150مستشفى متوسط الحجم ٌسع من  (2

 سرٌر1000 إلً 600مستشفى كبٌر الحجم ٌسع  من   (3

للرعاٌة الصحٌة تسمى المراكز الصحٌة توجد مبانً صؽٌرة كما 

 ،ومعمل تحالٌل صؽٌر ،وتحتو  على صاالت للفحص والعالج . مستوصفات(

وؼرؾ لسطباء  ،وؼرؾ للخدمات المساعدة ،وصاالت انتظار ،وصالة أشعة

وتقوم هذه  ،أجنحة إلقامة المرضى بتلك المراكز الصحٌةوال ٌوجد  .والعاملٌن

  المراكز بمعالجة مختلؾ األمراض معالجة ابتدابٌة أو وقابٌة.

 نواع المستشفٌاتألتصنٌف منشآت الرعاٌة الصحٌة طبقا  5-2-3

للجهة  تصنؾ المستشفى تبعا لنوه الخدمة الطبٌة التً تقدمها كما تصنؾ طبقاً 

 (:1وفقاً للجدول   م(1999 خلوصً،  المالكة

 لجهة المالكةوفق ا الطبٌةنوع الخدمة وفق 

 مستشفى قطاه حكومً (1 مستشفى عام  ؼٌر متخصص( (1

 مستشفى قطاه خاص (2 مستشفى متخصصة  تخصصً( (2

  جامعً( مستشفى تعلٌمً (3 مستشفى تعلٌمً (3

 المصابٌن فاً  مستشفى للطوارئ (4

 الحوادث(

  الجٌ ( مستشفى عسكري (4

 تقدمها، ووفقاً للجهة المالكة( تصنٌؾ المستشفٌات وفقاً لنوه الخدمة التً 1جدول  

 م(1999المرجع  خلوصً، 



وذلااك مستشاافٌات تبعااا للخدمااة الطبٌااة التااً تقاادمها وٌمكاان توضااٌح تصاانٌؾ ال

 (.م1996 نصر على النحو التالً: 

وهى المستشفى التً تضم بٌن جنباتها كافة التخصصات : مستشفى عام (1

ومحٌط خدماتها كبٌر قد  ،أو بأجر رمزي ،وتقدم خدماتها بالمجان .العالجٌة

 ٌصل إلى مستو  المدٌنة.

وهى المستشفى المتخصصة فً تقدٌم خدمة عالجٌة  مستشفى تخصصً: (2

فً تخصص طبً معٌن مثل مستشفى الوالدة واألطفال أو مراكز القلب 

والكلى واألسنان وٌشمل مجال خدماتها منطقة او مجموعة من المدن وقد 

 دولة.ٌصل مجال خدماتها إلى مستو  ال

فهً تقدم  .وهى مستشفى تتبع جامعة من الجامعات مستشفى تعلٌمً: (3

كما تقوم  .بجانب الخدمات العالجٌة التخصصٌة ،الخدمات العالجٌة العامة

. هال باألساس بتقدٌم خدمات تعلٌمٌة لطلبة كلٌة الطب فً الجامعة التً تتبع

 ،ل الطبًمركز تعلٌم وتدرٌب للعاملٌن فً المجاكما ٌمكن اعتبارها 

 لبحوث الطبٌة.لمركز  باإلضافة إلى كونها

وهى مستشفى متخصصة فً استقبال الحاالت الطاربة  مستشفى للطوارئ: (4

وؼالباً ما ٌكون موقع مثل  .من مصابً الحوادث ومصابً األزمات المختلفة

شبكة الطرق  ، ولٌس بعٌداً عنقرٌب من المدٌنة هذه النوه من المستشفٌات

مدٌنة  هذه المستشفى و ٌشمل مجال خدمات .ذات الكثافات المرورٌة العالٌة

 .عدة مدنأو 

 التالً: وفق للجهة التً تملكها،مستشفٌات تبعا وٌمكن توضٌح تصنٌؾ ال

وهى مستشفٌات عامة تملكها الدولة ممثلة فً  مستشفى قطاه حكومً: (1

وتقوم الدولة  ،جمٌع التخصصاتوزارة الصحة، وتقدم خدماتها الطبٌة فً 

 ومجال خدماتها ٌماثل خدمات المستشفى العام. .بدعمها

 مملوكة لفرد أو عدة أفراد وهى مستشفٌات مستشفى قطاه خاص: (2

وهى تقدم خدماتها الطبٌة  .تقوم بتموٌلها هٌبة من الهٌبات أو مستثمرٌن( 



مات مقابل مادي نظٌر كافة الخدبوذلك  ،فً كل أو بعض التخصصات

تعتمد على عنصر الجذب أنها حٌث  .التشخٌصٌة والعالجٌة والفندقٌة

حٌث ٌزداد محٌط خدماتها كلما احتوت خدمات  ،الماديالمقابل الخدمً و

 عالج أكثر وبأسعار تنافسٌة.

وهى مستشفى تعلٌمً تتبع كلٌة الطب التً تتبع  مستشفى تعلٌمً جامعً: (3

وخدماتها تشمل إقلٌم أو مدٌنة وٌرجع ذلك لمنطقة تواجد  .إحد  الجامعات

 كلٌة الطب والجامعة.

وهى مستشفى تماثل المستشفى العام ولكنها  مستشفى عسكري  الجٌ (: (4

وتقدم خدماتها التشخٌصٌة والعالجٌة للعسكرٌٌن وفى حاالت  .تتبع الجٌ 

 ستشفى العام.لما تقدمة الم مماثلةوهى تقدم خدمات عالجٌة  .خاصة للمدنٌن

. تتبع جماعاة أو هٌباة أو نقاباة مهنٌاة ،توجد بعض المستشفٌات فً بعض الدولكما 

ومجاال خادماتها نفاس مجاال  .تختص  بتقدم خدماتها العالجٌاة ألعضاابها فقاط وهً

 (.م2003 ثابت  خدمة المستشفى العام.

ٌات وجدٌر بالاذكر أناه ٌلازم تاوفر مختلاؾ القاٌم اإلساالمٌة بجمٌاع هاذه المساتو

المتنوعااة ماان مبااانً تقاادٌم الخدمااة الطبٌااة وبمختلااؾ سااعتها وأحجامهااا وذلااك ألنهااا 

بجمٌع مستوٌاتها تتعامل مع مرضً فً حالة مرضٌة وبحاجة إلً هاذه االحتٌاجاات 

النفسااٌة. ولتحقٌااق ذلااك ٌجااب التعاارؾ الاادقٌق بجمٌااع عناصاار ومكونااات المستشاافً 

لتوافاق ماع القاٌم اإلساالمٌة المطلاوب لتحدٌد كٌفٌة التعامل مع كل عنصر لٌساتطٌع ا

 تحقٌقها.

 المستشفٌاتالمعمارٌة الرئٌسٌة لمبانً مكونات العناصر وال 5-3

 حٌزات معمارٌةلمستشفيات إلى عدة مباني ال تن سم المكونات العامة 

األقسام التمرٌضٌة ( 2، و األقسام اإلكلٌنٌكٌة  التشخٌص العالجً(( 1 : رئيسية

. وفٌما ٌلً ٌتم شرح ومناقشة األقسام المعاونة  الخدمات(( 3، و  إقامة المرضى(

 كل قسم:

 



 األقسام اإلكلٌنٌكٌة )التشخٌص العالجً( 5-3-1

 فًسواء والتً تتعامل مباشرة مع المرضً  وهى مجموعة من الفراغات

 قساموتضم األ .،وظٌفتهكا منها مجهز ألداء  ، يكونالعالج أوالتشخيص 

 :على النحو اآلتً ةالعالجٌو يةالتشخيص

 العيادات الخارجية     (1

 والطوارئ اإلسعاؾقسم  (2

 قسم األشعة (3

 قسم المعاما (4

 قسم العمليات (5

 قسم النساء والوالدة (6

 الوالدة حدٌثًوقدة األطفاا  (7

 قسم المنامير (8

 الطبٌعًالعالج  (9

 الكلويوقدة الغسيا  (10

 قسم العناية المركزة (11

بشًء من المناقشة والتفصٌل وذلك على كل قسم من تلك األقسام  وسٌتم تناول

 النحو التالً:

 العيادات الخارجية     5-3-1-1

عنصر من عناصر المستشفى يست با المرضى  هًالعيادات الخارجية  

كما تشما  .الغالب فًوهي مخصصة للتشخيص  .ال ادمين من خارج المستشفى

 .التخصصية المختلفةمجموعة من العيادات عبارة عن فراغات مخصصة للعالج 

العملٌات  وإجراء بعضلتل ى العالج  تلك العيادات يستطيع المري  التردد عليو

 .(Day Care)ؼرفة الرعاٌة الٌومٌة  عنداستراحة . كما توجد الجراحٌة البسٌطة

دون الدخول فً  ،واإلشعاعً الخ ،جلسات العالج الطبٌعًٌمكن القٌام بوكذلك 

 .م(1996بالمستشفى  نصر، أجنحة اإلقامة الداخلٌة 



 هـ(1410 حرستانً، اعتبارات ٌجب مراعاتها فً قسم العٌادات الخارجٌةهناك 

 :منها ما ٌلً

من المدخل الربٌسً  جداً  أن ٌكون قسم العٌادات الخارجٌة قرٌباً  (1

 للمستشفى.

أن ٌكون قسم العٌادات الخارجٌة مبنى مستقل خارج كتلة مبنً  (2

بشرط سهولة الوصول إلٌه  ،كتلة المستشفىكون فً ٌالمستشفى، أو أن 

 ومؽادرته دون المرور العابر داخل المستشفى. 

 قدر اإلمكان من قسمً المعامل  التحالٌل( واألشعة  اً أن ٌكون قرٌب (3

 أن ٌكون قرٌب من الصٌدلٌة (4

 ٌستحب أن ٌكون سهل الوصول إلٌه من قسم العالج الطبٌعً (5

ٌؤخذ فً االعتبار أن ، على تامٌن مساحات مناسبة تكفً لؽرؾ الفحص (6

 التمدد المستقبلً للعٌادات

تحتوي على جمٌع الخدمات  ،تامٌن أماكن انتظار للمراجعٌن ومرافقٌهم (7

 مع فصل الرجال عن النساء ،الالزمة

 توفٌر أماكن مخصصة لسطفال تجنبا لما ٌحدثونه من ضجة فً القسم  (8

( 21  ٌوضح الشكل، وم(1996 نصر، له مكونات  قسم العيادة الخارجيةكما أن 

قسم يمكن مناقشة مكونات  . كماالعالقات الوظٌفٌة لعناصر قسم العٌادات الخارجٌة

 قسب التالي: العيادة الخارجية

المدخل: وٌفضل أن ٌكون مدخل العٌادات منفصل عن مدخل المستشفى،  (1

منعا  ،خط واحدفً مسار حركة ذو ٌفضل أن تكون حركة المراجعٌن و

 لالزدحام فً الطرقات

العٌادات: عدد من العٌادات التخصصٌة المختلفة وتتكون كل عٌادة من  (2

وفراغ لخلع المالبس، أو ٌتم جمع  ،وؼرفة لالستشارة ،ؼرفة للفحص

 هذه األنشطة الثالثة فً ؼرفة واحدة ٌتم تقسٌمها بواسطة ستابر



 الصٌدلٌة

كون أمام كل ٌأو  ،امجمعة للعٌادات الخارجٌة كله تكونأماكن االنتظار:  (3

 عٌادة مكان انتظار خاص بها

 ؼرؾ الؽٌار العالج( (4

 خدمات قسم العٌادات الخارجٌة: وتقع فً مدخل القسم وتشمل مكتب (5

 ،كما قد تشمل أخصابً اجتماعً ،الدخول ومكتب سجالت ودورات مٌاه

 فة مهمات معقمة واستراحة لسطباءوؼر ،واستراحة للممرضات

ٌكون موقعها فً مسار أن  : ٌفضلبالعٌادة الخارجٌةصٌدلٌة خاصة  (6

 ةسنى لهم صرؾ أدوٌتهم قبل مؽادرحتى ٌت ،حركة خروج المرضى

 المستشفى

وجود معمل بالعٌادة الخارجٌة للتحالٌل  معمل تحالٌل بسٌطة: ٌفضل (7

بدال من ذهاب المرٌض إلى المعمل المركزي  ،الروتٌنٌة البسٌطة

 للمستشفى 

 ( العالقات الوظٌفٌة لعناصر قسم العٌادات الخارجٌة21شكل  

 

 

 المشورة

 ؼرفة فحص

 العالج   

 

 المالبس تؽٌٌر 

 أخصابً اجتماعً    الدخول

 

 السجالت انتظار خدمات

الطبٌة  

   

 مالبس

 الطاقم

 الربٌسً للمرضىالمدخل 



 مساحة العٌادات عدد العٌادات حجم المستشفى

 2م 350 12 سرٌر 100سعة 

 2م 505 18 سرٌر 200سعة 

 2م 670 24 سرٌر 300سعة 

 2م 840 30 سرٌر 400سعة 

 عدد العٌادات الخارجٌة فً المستشفى طبقا لحجمها (2 جدول 

 (م3881عبدال ادر،  المرجع: 

 والطوارئ   اإلسعافقسم  5-3-1-2

 الموجود بالمستشفى والمصمم خصٌصاً  قسم اإلسعاؾ والطوارئ هو الفراغ 

 . ومثل هذه الحاالتالستقبال الحاالت المصابة بأزمة صحٌة مفاجبة أو  حادثة

وعلى وجه السرعة  ،فً الحال لها ٌجب إسعافها وتقدٌم الرعاٌة الطبٌة الالزمة

وحٌث أن الباحث سٌركز دراسته التطبٌقٌة  .ودون توقؾ ،وذلك على مدار الٌوم

لطوارئ كما تم توضٌح ذلك فً نطاق ومحددات الدراسة فً الفصل على قسم ا

فً هذا الفصل، بل سٌتم تخصٌص  األول فسوؾ لن ٌتم مناقشة هذا القسم تفصٌالً 

  .بالتفصٌل قسم الطوارئتناول الفصل القادم  السادس( ل

  قسم األشعة 5-3-1-3

واألجهزة الخاصة قسم األشعة هو ذلك الفراغ المصمم والمجهز بالمعدات 

، وهذا لعمل األشعة التشخٌصٌة أو العالجٌة بؽرض تشخٌص أو عالج مرض ما

التشخٌص الدقٌق أو العالج اإلشعاعً  علىمساعدة األطباء القسم ٌتركز دورة فً 

 .(م1996 نصر، 

ٌجب أن ٌكون موقع قسم األشعة بالدور األرضً لمبنى المستشفى ألن الكثٌر 

كما ٌجب أن ٌكون  ن معه مصابٌن بكسور أو إعاقة ما.من المرضى المتعاملٌ

ٌجب أن تكون وكذلك  موقعة اقرب ما ٌمكن لقسمً الطوارئ والعٌادات الخارجٌة.

 .(م1996مع األقسام التمرٌضٌة  نصر،  أو رأسٌاً  عالقته مباشرة أفقٌاً 

أشعة اكس، أشعة بقسم األشعة مثل: توجد عدة أنواه من أجهزة األشعة التشخٌصٌة 

الموجات الصوتٌة، األشعة المقطعٌة،  األشعة بالصبؽة،  الفحص بالرنٌن 



 ةــابر المشعــح الذر  باستخدام النظــة المســـأشع(، MRIً  المؽناطٌس

 Gama Camera). 

ثالث  فًقسم األشعة م( أن هناك تصنٌؾ ل1996وقد ذكر هاشم نصر  

 التالً:وذلك على النحو مجموعات 

 موعة عناصر خدمة المرضىمج (1

 مجموعة عناصر خدمة الفرٌق الطبً (2

 مجموعة العناصر الخدمٌة (3

كل مجموعة من تلك المجموعات بالشرح المبسط وذلك على وسٌتناول الباحث 

 النحو التالً:

 :العناصر التالٌةوتتكون من  ،مجموعة عناصر خدمة المرضى (1

وتسلٌم التقارٌر المدخل: منطقة استقبال و كاونتر لتسجٌل المرضى  (أ 

 وؼرفة للملفات.

نساء( ملحق بها  -أماكن انتظار عامة: للمرضى ومرافقٌهم  رجال (ب 

 دورات مٌاه للجنسٌن، وأماكن انتظار ترولٌات وكراسً.

 ؼرؾ تؽٌٌر المالبس (ج 

وهى ؼرؾ ذات تجهٌزات خاصة تتوفر فٌها  ؼرؾ أجهزة األشعة: (د 

األشعة  أجهزةكافة إجراءات الحماٌة من اإلشعاعات الصادرة من 

 لحماٌة العاملٌن والمرضى

  :مجموعة عناصر خدمة الفرٌق الطبً (2

ؼرفة ، بحٌث تكون كل ؼرؾ أطباء األشعةمن مجموعة من وتتكون 

 بكل ؼرفة أو ؼرفتٌن من ؼرؾ األشعة ،ملحقة

 :العناصر التالٌةمجموعة العناصر الخدمٌة وتتكون من  (3

 للتحكم فً تشؽٌل األجهزة ؼرفة تحكم: (أ 



تداول األفالم: سواء مع استشاري األشعة أو إرسالها للوحدة ؼرفة  (ب 

التمرٌضٌة فً حالة المرضى المقٌمٌن أو  حفظها داخل ملفات لحٌن 

 طلبها.

 وهى ؼرؾ تستخدم فً تحمٌض األفالمالؽرفة المظلمة:  (ج 

 طباء المتخصصٌن لفحص صور األشعةؼرفة المشاهدة: ٌستخدمها األ (د 

 شعة المقطعٌة وبها أجهزة الطباعةألؼرفة كمبٌوتر: لتشؽٌل جهاز ا (ه 

 مخزن األفالم (و 

 ٌن المحالٌل مثل الصبؽات الملونةمخزن المحالٌل: لتخز (ز 

 ؼرفة أدوات النظافة (ح 

 ؼرفة األعمال الهندسٌة: لصٌانة األجهزة (ط 

 مساحة الؽرؾ عدد ؼرؾ األشعة حجم المستشفى

 2م 220 2 سرٌر 100سعة 

 2م 310 3 سرٌر 200سعة 

 2م 415 4 سرٌر 300سعة 

 2م 520 5 سرٌر 400سعة 

  عدد ؼرؾ األشعة  فً المستشفى طبقا لحجمها( 3 جدول 

 (م3881)عبدال ادر، المرجع: 

س ـأشاعة إكااتتمثاال فاً أن  األشاعة  سامبعتباارات خاصااة كماا أن هنااك عاادد مان اال

(X-RAY) وعلٌاه ٌجاب أن ٌتاوافر  .لها  ثار جانبٌة إذا تم التعرض لها لمادد كبٌارة

وفً ؼرؾ الفحص بأشعة إكس على وجه الخصوص كافاة  ،قسم األشعة عموماً فً 

لحماٌاااة  . وذلاااكإجاااراءات الحماٌاااة مااان اإلشاااعاعات الصاااادرة مااان أجهااازة األشاااعة

إتباااه إجااراءات الحماٌااة اإلشااعاعٌة التااً تتخااذ فااً  كمااا ٌجاابالعاااملٌن والمرضااى. 

بعاازل الحااوابط  ك. وٌكااون ذلااالحااوابط التااً تحااٌط الفراؼااات المكونااة لقساام األشااعة

بواساااطة ألاااواح   -إن كاااان هنااااك مباااانً تحااات القسااام  -واألساااقؾ واألرضاااٌات 

اساتعمال . كماا ٌمكان ألجهازة األشاعة المساتعملةبالسامك المناساب وذلاك الرصاص 

حوابط خرسانٌة سمٌكة لها اشتراطات خاصة فً التسلٌح وٌادخل فاً تركٌبهاا ماواد 



ناادرج تحاات ؼاارؾ أشااعة إكااس ؼاارؾ كٌمٌابٌااة خاصااة بالوقاٌااة ماان اإلشااعاه. وٌ

 الفحص باألشعة المقطعٌة، وكذلك ؼرؾ الفحص الذري واألشعة بالصبؽة. 

كماا ٌراعااى فاً أبااواب ؼاارؾ األشاعة أن تكااون محصاانة بالرصااص ضااد التساارب 

وأن تكون نوافذ المراقبة من الزجاج الخاص الؽٌر منفذ لسشعة. كما أن  .اإلشعاعً

 ،س خاصااة ماان الرصاااص للحماٌااة اإلشااعاعٌةفرٌااق العماال ٌجااب أن ٌرتااد  مالباا

عاان  ٌجااب أن تكااون مسااارات المرضااى مفصااولة تماماااً . وهااـ(1410 حرسااتانً،

 ، الوصاااول للمرضاااى المحماااولٌن علاااى أسااارة ماااع مراعااااة ساااهولة مساااار الفنٌاااٌن

 .(م1999 خلوصً، 

 

 (: شكل توضٌحً للعالقات الوظٌفٌة لقسم األشعة22  شكل

 (مState govermment of Victoria – 2004 المرجع: 

 قسم المعامل  5-3-1-4

ل ـــااااـز إلجاااراء االختبااااارات و التحالٌـااااـهاااو ذلااااك الفاااراغ المصاااامم والمجه

 ،ةــاـراض  المختلفـاـص عان األمـاـة باالمرٌض للفحــاـة التشخٌصٌة الخاصــالمعملٌ

   .(م1999 ، خلوصً



أن ٌكون ٌقع هذا القسم فً الدور األرضً أو األول للمستشفى. كما ٌجب 

من قسم العٌادات الخارجٌة وقسم الطوارئ. وأن ٌكون هناك  من كالً  جداً  قرٌباً 

ٌمكن كذلك و الجراحة والوالدة. ًمن قسمو إمكانٌة للوصول إلٌه من القسم الداخلً

 .(م1996الوصول إلٌه من المخازن المركزٌة للمستشفى  نصر، 

مجموعااة الوظااابؾ ( 1  وهااً:ٌتكااون قساام المعاماال والمختباار ماان ثااالث أقسااام و

 نصر، ، مجموعة العناصر الخدمٌة( 3،  مجموعة خدمة المرضى( 2، و الربٌسٌة

 . وٌمكن توضٌح مكونات وعناصر كل مجموعة فٌما سٌأتً:(م1996

 مجموعة الوظابؾ الربٌسٌة: أوالً: 

قسم المعامل بأي مستشفى مهما كانت صؽٌرة الحجم على  ٌجب أن ٌحتوي

معمل ( 2  ،معمل كٌمٌابً( 1  :ربٌسٌة تتمثل فً كل منالتخصصات المعملٌة 

 معمل أمراض.( 4،  معمل أنسجة( 3،  رٌاٌبكت

معمل ( 1  وكلما كبر حجم المستشفى استلزم وجود تخصصات معملٌة أخر  مثل:

، معمل المناعة (4،  معمل الهرمونات( 3  ،معمل الفٌروسات( 2،  الطفٌلٌات

 .دمالمعمل أبحاث ( 7،  مصالاألمعمل ( 6،  معمل دالبل األورام(5 

  :مجموعة خدمة المرضىثانٌاً: 

سكرتارٌة  (2،  استقبال وانتظار( 1  من العناصر التالٌة:المجموعة تتكون هذه 

 .دورات مٌاه (4،  ؼرفة اخذ عٌنات( 4،  وؼرفة ملفات

 :مجموعة العناصر الخدمٌة للمعملثالثاً: 

مكاتب ( 2 مكاتب لسطباء، ( 1  من العناصر التالٌة:المجموعة تتكون هذه 

ثالجات ( 6 ؼرفة مخزن، ( 5 تعقٌم األجهزة، ( 4 ؼرفة ؼسٌل، ( 3 للفنٌٌن، 

 لحفظ العٌنات. 

ساام وتق ،فااً الؽالااب ٌااتم جمااع التخصصااات المعملٌااة المختلفااة فااً مساااحة واحاادةو

معامااال  :المعامااال ذات الطبٌعاااة الخاصاااة مثااال بٌنماااا .بفواصااال  قواطٌاااع( داخلٌاااة

فٌجااب أن تكااون معزولااة ومنفصاالة عاان باااقً  ،والفٌروسااات ،والطفٌلٌااات ،البكترٌااا

 .(م1999 خلوصً،  ،المعامل نظرا ألنها بٌبة خصبة للتلوث و نقل األمراض



    

 

 

 

 

 

 

 العمليات قسم  5-3-1-5

فٌهاا قسم العملٌات هو مجموعة الفراؼات ذات التصمٌم والتجهٌز الخاص التً ٌقوم 

وٌاتم  .الفرٌق الطبً المتخصص فً الجراحاة بالقٌاام بالعملٌاات الجراحٌاة للمرضاى

 العماال هنااا ألن أخااذ الحٌطااة والحااذر،ماان  عااال جااداً مسااتو  فااً هااذا القساام تطبٌااق 

 ٌرتبط بشكل مباشر بحٌاة المرٌض.

ٌتطلب قسم العملٌات أن ٌقع فً مكان ٌحقق أقصى درجة من الخصوصٌة والهدوء 

بالمستشفى. وٌراعى فً قسم العملٌات أن ٌحقق العالقات الوظٌفٌة بباقً أقسام 

من العناٌة المركزة، وٌفضل أن ٌكون  جداً  (، وان ٌكون قرٌباً 24 شكلالمستشفى 

 ،من التعقٌم المركزي للمستشفى جداً  ٌكون قرٌباً  أنالقسمٌن متالصقٌن. كما ٌجب 

أو على اتصال مباشر بمصعد المهمات المعقمة الصاعد من التعقٌم المركزي، وفً 

ٌكون كما ٌجب أن ح العملٌات. من جنا بعض األحٌان ٌكون التعقٌم المركزي جزءاً 

قرٌب من عنابر مرضى الجراحة، وٌفضل أن تكون عنابر الجراحة فً نفس الدور 

ٌمكن الوصول إلٌه بأسره ما ٌمكن من قسم استقبال كما  الذي به جناح العملٌات.

ٌكون االرتباط  وٌمكن ان ،الطوارئ، وإن كان ال ٌشترط تواجدهما فً دور واحد

مرضى. وٌمكن الوصول منه إلى كال من الٌر ٌتسع لنقالة نقل عن طرٌق مصعد كب

أو  ،ودون المرور فً طرقات طوٌلة ،قسم األشعة وقسم المعامل وبنك الدم بسهولة

 

 ( العالقات الوظٌفٌة لقسم المعامل23 شكل 
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ٌجب أن ٌكون جناح العملٌات عند نهاٌة خط الحركة كما  صعود أدوار متعددة.

ما أن ٌتم الربٌسً للمستشفى  الطرقة الربٌسٌة للمستشفى( ومن المرفوض تما

 اختراقه للوصول من قسم آلخر.

( 2،  مجموعااة عناصاار خدمااة المرضااى( 1  :تتمثاال فااًمكونااات ول ساام العمليااات 

. وٌمكان مجموعاة العناصار الخدمٌاة( 3،  مجموعة عناصر خدمة الفرٌق الجراحً

 توضٌح عناصر كل مجموعة فٌما سٌأتً:

 مجموعة عناصر خدمة المرضى:أوالً: 

المجموعة من عدد من الؽرؾ والفراؼات التً تحقق وظٌفة هذه تتكون هذه 

 المجموعة لخدمة المرضى وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:

 ؼرفة العملٌات  (1

 ،اً متاار 6.00×6.00بأبعاااد   مربعاااً  متااراً  36مسااطح الؽرفااة فااً المتوسااط 

للعملٌااات البسااٌطة حتااى  ،متااراً  4.8×5.4قاال أبعادهااا عاان تكمااا ٌجااب أال 

أو   ،متاراً  7.2×6.0تصال إلاى تسمح بحرٌة الحركاة للفرٌاق الجراحاً وقاد 

 .  تراً م7.2×7.2

   ؼرفة التخدٌر (2

 ،ٌتوقؾ وجود هذه الؽرفة أو عدم وجودها على البرنامج الوظٌفً للمستشفى

بحٌاث ٌاتم تخادٌر المارٌض  ،حٌث أن وجود هذه الؽرفة ٌقلل مان فقاد الوقات

بٌنما ٌمثل عدم وجودها وفار  .ؼرفة العملٌات تنظٌؾلتخدٌر إثناء فً ؼرفة ا

باإلضافة إلى تمكٌن الفرٌق الجراحً مان اخاذ قساط مان الراحاة  ،فً التكلفة

 بٌن عملٌة وأخر .

 فراغ  عنبر( األفاقة  (3

هااو فااراغ  عنباار( ٌمكااث فٌااه الماارٌض تحاات المالحظااة الطبٌااة بعااد إجااراء 

ماا ٌسااعد علاى إساعاؾ المارٌض إذا تعارض ب ،العملٌة الجراحٌة حتى إفاقته



ألي انتكاسااة بعااد إجااراء العملٌااة. والنساابة المثالٌااة لحجاام عنباار األفاقااة هااً 

ؼرفاااة عملٌاااات. وٌحتاااو  عنبااار األفاقاااة علاااى محطاااة /سااارٌر 2.5: 1.5

ملحااااق بهااااا مخاااازن لااااسدوات المعقمااااة واألدوٌااااة والمحالٌاااال  ،للتماااارٌض

( علاى Hatchجدارٌاة   لهاا نافاذة اتوكذا ؼرفة لتجمٌع الملوث ،والبٌاضات

للتخلص من المواد الملوثة بدون دخول أي فارد ؼٌار  ،الممر الخارجً للقسم

 معقم داخل قسم العملٌات.

 منطقة االستقبال  (4

حٌاث ٌوجاه إلاى ؼرفاة العملٌاات المخصصاة  ،وهو فراغ الستقبال المارٌض

هاااذه كماااا تساااتخدم  .إلجاااراء العملٌاااة الجراحٌاااة بواساااطة مشااارؾ العملٌاااات

عدم وجود ؼرفة للتخدٌر فاً حالة المنطقة لتخدٌر المرٌض تخدٌرا أولٌا فً 

 القسم.

  المدخل ومنطقة االنتقال (5

ٌجااب أن ٌتسااع ماادخل العملٌااات لوجااود بااابٌن علااى أن تكااون المسااافة بٌنهمااا 

ووظٌفة هذا الفراغ منع تسرب الهاواء  .كافٌة ألن ٌؽلق األول قبل فتح الثانً

قسام العملٌااات. وٌجاب أن ٌلحاق بمنطقااة المادخل مكااان الخاارجً إلاى داخاال 

 .(م1996 نصر،  "  عربات نقل المرضى(،الترولٌات"النتظار 

 مجموعة عناصر خدمة الفرٌق الجراحًثانٌاً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والفراؼات، التً تحقق وظٌفة هذه 

ن توضٌح ذلك فً النقاط المجموعة التً تتركز على خدمة الفرٌق الجراحً، وٌمك

 اآلتٌة:

 ؼرؾ تؽٌٌر المالبس  (1

لتؽٌٌاار مالبااس العاااملٌن فااً قساام مثاال هااذا النااوه ماان الؽاارؾ مخصااص 

مالباس معقماة خاصاة ، حٌث تتوفر به العملٌات من األطباء وهٌبة التمرٌض

دوالٌب لحفظ المالبس الشخصاٌة على وتحتو  هذه الؽرؾ  .بجناح العملٌات



بااٌن  وسااطاً  وأدشااا . وتكااون هااذه الؽاارؾ حٌاازاً  والمعقمااة ودورات مٌاااه

 المنطقة الؽٌر معقمة خارج قسم العملٌات واألخر  المعقمة.

 ؼرفة راحة الفرٌق الجراحً  (2

وهااى ؼاارؾ تضاام أماااكن لراحااة الفرٌااق الجراحااً بااٌن العملٌااات الجراحٌااة 

وٌجااب أن تتوسااط هااذه الؽاارؾ ؼاارؾ تؽٌٌاار المالبااس والطرقااة  ،المتتالٌااة

بهاذه الؽرفاة وٌلحاق  .حتى ٌحتفظ الفرٌاق الجراحاً بتعقاٌمهم الادابم ،المعقمة

مجهاز بالمشاروبات والوجباات الخفٌفاة لتناولهاا إثنااء فتارات  "أوفاٌس" فراغ

ؼارؾ مشاابهة لراحاة هٌباة التمارٌض  أن ٌكاون هنااك أٌضااً الراحة. وٌجب 

 وأخر  لراحة فرٌق التخدٌر. وفاً المستشافٌات الكبٌارة والتعلٌمٌاة ٌجاب أن

تتواجد ؼرفة كبٌرة تستخدم للمداولة ولسؼراض التعلٌمٌاة وراحاة المتادربٌن 

 واألطباء الزابرٌن.

  ؼسٌل األٌدي وحدة  (3

بالطرقااة المعقمااة مخصااص ألعضاااء الفرٌااق الجراحااً ٌكااون وهااو فااراغ 

وذلك بؽسل أٌادٌهم بفرشااة فاً  ،إلنهاء تجهٌزهم بعد ارتداء مالبس العملٌات

وارتداء أؼطٌة الرأس والقفازات قبل الدخول  ،أحواض مجهزة لهذا الؽرض

وقااد تخاادم وحاادة ؼسااٌل األٌاادي ؼرفااة عملٌااات أو  .لؽرفااة العملٌااات مباشاارة

 ؼرفتً عملٌات أو جمٌع ؼرؾ العملٌات بالقسم. 

 السكرتارٌة    (4

كتاباة إعاداد و ٌتاولى ذيالا ،لساكرتارٌة الطبٌاةمخصصة لفرٌق اوهً ؼرفة 

 جراحٌة.التقارٌر الخاصة بكل عملٌة 

 مجموعة العناصر الخدمٌةثالثاً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والفراؼات، التً تحقق وظابؾ هذه 

 المجموعة، وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:

 مكتب ربٌسة العملٌات  (1



أو   ،ٌجب أن ٌكون المكتب الخاص بربٌسة العملٌات داخال المنطقاة الوساطى

 ً قسم العملٌات.فً منطقة االستقبال ف

 ؼرفة تخزٌن المهمات المعقمة  (2

األدوات  ٌتم تخصٌص ؼرفة تخزٌن لكل ؼرفة أو ؼرفتٌن للعملٌاات لتخازٌن

وتكااون علااى اتصااال مباشاار بجمٌااع مسااارات الحركااة  ة،والمعاادات المعقماا

وٌتم تخزٌن األدوات والمعدات المعقماة القادماة  .المعقمة داخل قسم العملٌات

داخل هذه الؽرفة لٌتم ترتٌبها  هانٌاخل عبوات خاصة لتخزمن وحدة التعقٌم د

 واستخدامها فً ؼرفة العملٌات طبقا لكل عملٌة جراحٌة.

 ؼرفة تجمٌع الملوثات  (3

ٌجااب أن ٌكااون اتصااال ؼرفااة تجمٌااع المااواد الملوثااة بؽرفااة العملٌااات عاان 

وحتاى ال  ،بقسام العملٌاات ةطرٌق مسار حركة مخالفة لمسار الحركة المعقم

وهاااذه الؽرفاااة تساااتخدم لتجمٌاااع الماااواد  .الماااواد الملوثاااة داخااال القسااام تمااار

والمعدات واألدوات والمهماات الملوثاة التاً اساتخدمت فاً ؼارؾ العملٌاات 

تمهٌدا إلرسالها عن طرٌق مسارات الحركة الؽٌر معقمة إلى وحدات التعقٌم 

 أو  المؽسلة أو  المحرقة.

  وحدة التعقٌم (4

الكبٌاارة توجااد وحاادة تعقااٌم صااؽٌرة ملحقااة بجناااح فااً بعااض المستشاافٌات 

بحٌااث تقااوم  ،وهااى صااورة مصااؽرة ماان وحاادة التعقااٌم المركاازي ،العملٌااات

وهااذه الوحاادة تزٌااد ماان تكلفااة  .ودقااة بالعماال بصااورة أكثاار ساارعة وحرصاااً 

حٌث أن وجود هاذه الوحادة المصاؽرة ال ٌلؽاى وجاود وحادة  المبنى اقتصادٌاً 

 التعقٌم المركزي بالمستشفى.

   مخزن  الت طبٌة (5

وهى ؼرفة تستخدم لتخازٌن بعاض اآلالت والمعادات واألجهازة الطبٌاة التاً 

ً ٌتساابب وجودهااا فااً ؼرفااة تااوال ،ال تسااتخدم فااً كاال العملٌااات الجراحٌااة



كما ٌوجاد مخازن خااص  .إعاقة وازدحام داخل ؼرفة العملٌات إلى العملٌات

 لتخزٌن المحالٌل المستخدمة فً الجراحات.

 (Lab المعمل  (6

فً بعاض المستشافٌات ٌوجاد معمال صاؽٌر خااص بجنااح العملٌاات ٌساتخدم 

فاااً عمااال التحالٌااال المطلوباااة علاااى وجاااه السااارعة إثنااااء إجاااراء العملٌاااات 

ومدخل هاذا المعمال خاارج الفاراغ المعقام لمسارح العملٌاات وٌاتم  .الجراحٌة

 جدارٌة من داخل القسم. تداول العٌنات والنتابج عن طرٌق نافذة

 الترولٌات انتظار (7

ٌجب تواجاد فاراغ بمنطقاة االساتقبال بقسام العملٌاات مسااحته تسامح بانتظاار 

غ مقسام إلاى وهاذا الفارا .عدد من الترولٌات ٌتناسب مع عدد ؼرؾ العملٌات

ترولٌااات المعقمااة المسااتخدمة داخاال قساام العملٌااات جاازأٌن احاادهما خاااص بال

   واألخر خارجها والمستخدم من قبل الوحدات التمرٌضٌة.

  ؼرفة تكٌٌؾ الهواء (8

نظرا للطبٌعاة الخاصاة لقسام العملٌاات والاذي ٌحتااج لادورة تكٌٌاؾ منفصالة 

فإنااه ٌتوجااب  ،عاان أقسااام المستشاافى األخاار  والحتٌاجااه لهااواء نقااى تماماااً 

حٌث ٌوجد فاً هاذه  .وجود ؼرفة للتكٌؾ وتوزٌع الهواء داخل قسم العملٌات

الؽرفة وحدات التحكم فً درجات الحرارة والرطوباة وسارعة الهاواء داخال 

 كل فراغ من الفراؼات المكونة لجناح العملٌات. 

 ؼرفة الصٌانة  (9

نظااارا الرتفااااه أثماااان معظااام األجهااازة والمعااادات المساااتخدمة فاااً ؼااارؾ 

ل وجاود العملٌات واحتٌاجها للصٌانة السرٌعة والمتخصصة فإناه مان المفضا

خاصاة بصاٌانة وؼرفاة الصاٌانة تلاك  .ؼرفاة للصاٌانة ملحقاة بقسام العملٌاات

أجهاازة ومعاادات ؼاارؾ العملٌااات باادال ماان صااٌانتها فااً قساام الصااٌانة العااام 

 .(م1996 نصر،  ،والمركزي للمستشفى



 

، وهااً تتعلااق بحجاام القساام، العملٌااات  ساامبخاصااة أخاار  اعتبااارات كمااا أن هناااك 

بعاادد ؼاارؾ العملٌااات  قساام العملٌاااتٌقاااس حجاام ٌااث وعاادد ؼاارؾ العملٌااات. ح

الموجااودة بااه. وٌتناسااب حجاام جناااح الجراحااة طردٌااا مااع حجاام ونااوه وتخصااص 

مااع  ،ساارٌر( 50: 30المستشاافى وكااذلك زماان العملٌااة  ؼرفااة عملٌااات لكاال ماان 

ضاارورة تااوفٌر ؼرفااة احتٌاطٌااة السااتقبال الحاااالت الطاربااة الؽٌاار مدرجااة بالقابمااة 

ماال كباادٌل ألي ؼرفااة عملٌااات أخاار  ٌحاادث بهااا أي أعطااال أو الجراحٌااة أو  تع

 .(م1988 موسى،  ،عدو  أو ٌتم تجدٌدها

ٌزداد عدد ؼرؾ العملٌات فً المستشفى الخاص عنه فً المستشفى الحكومً نظرا 

وكااذا تاازداد ؼاارؾ العملٌااات فااً المستشاافٌات  .لعاادم وجااود قااوابم انتظااار جراحٌااة

 التعلٌمٌة نظرا لتعدد التخصصات مما ٌؤد  لكبر حجم القسم.

ٌعتمااد عاادد ؼاارؾ العملٌااات أٌضااا علااى تخصااص المستشاافى فٌاازداد عااددها فااً 

شاااافعً،   ،فاااً المستشااافٌات األخااار  هالمستشااافٌات الجراحٌاااة التخصصاااٌة عنااا

 .(م1993

 

 العالقات الوظٌفٌة الرتباط قسم العملٌات بباقً المستشفى (24  شكل



 

 موقع قسم العملٌات من خطوط الحركة بالمستشفى (25 شكل 

 مساحة الؽرؾ عدد ؼرؾ العملٌات حجم المستشفى

 2م 290 2 سرٌر 100سعة 

 2م 580 3 سرٌر 200سعة 

 2م 620 4 سرٌر 300سعة 

 2م 790 5 سرٌر 400سعة 

 عدد ؼرؾ العملٌات  فً المستشفى طبقا لحجمها (4 جدول 

 (م3881عبدال ادر،  المرجع: 

 النساء والولدةقسم  4-3-1-6

هو مجموه المساحات المصممة والمخصصة والمجهزة لؽرض الوالدة وعملٌات 

باألجهزة  مستعٌنامهامه الفرٌق الطبً المتخصص  ٌمارس فٌه ،أمراض النساء

(. وقد ٌضم قسم النساء م1996 نصر، ، واألدوات الطبٌة الخاصة بهذا المجال

والوالدة نشاطٌن: األول هو جناح التولٌد وعملٌات النساء، والثانً هو جناح اإلقامة 

الداخلٌة لمرٌضات النساء والوالدة. وقد ٌنفصل النشاطٌن لٌكونا قسمٌن مستقلٌن 

 متجاورٌن. 

ا القسم بالقرب من الوحدة التمرٌضٌة الخاصة بالنساء والوالدة. ٌجب أن ٌقع هذ

ومن األفضل أن ٌكون على اتصال مباشر بوحدة األطفال حدٌثً الوالدة. وان 

 ٌكون على عالقة رأسٌة أو أفقٌة بقسم الطوارئ.



ونظرا لكون قسم عملٌات النساء والوالدة متشابها إلى حد كبٌر مع قسم العملٌات 

خاصة الصؽٌرة وفً كثٌر من المستشفٌات وً المتطلبات الوظٌفٌة فإنه الجراحٌة ف

بمعنى أن حاالت الوالدة التً تحتاج إلى  .دمج كال القسمٌن فً قسم واحدٌتم الحجم 

ٌتم إجراء فوكذا حاالت عملٌات جراحة النساء  ،إجراء عملٌة جراحٌة  قٌصرٌة(

فً  فتتمالت الوالدة الطبٌعٌة فقط بٌنما حا ،العملٌات بقسم العملٌات الجراحٌةتلك 

ؼرفة والدة طبٌعٌة موجودة فً جناح اإلقامة الداخلٌة لمرٌضات النساء والوالدة
 .

 

عاان قساام العملٌااات الجراحٌااة وذلااك فااً  قساام النساااء والااوالدةفااً حالااة انفصااال 

وفاً هاذه  .فإنه ٌفضل تجاورهما إذا كانا فاً دور واحاد ،المستشفٌات الكبٌرة الحجم

 .الحالة ٌستفٌد كال منهما من التجاور مع كال من العناٌة المركزة والتعقاٌم المركازي

أمااا إذا تعااذر تواجاادهما فااً دور واحااد فااإن أفضاال موقااع لجناااح  التولٌااد وعملٌااات 

النساء( هو أن ٌكون فً الدور التالً مباشارة لقسام العملٌاات الجراحٌاة وفاوق نفاس 

،موقعه
  

 .(م1991 وهب، 

  :هما من جزئيين رئيسيين النساء والوالدةويتكون قسم 

 . مجموعة عناصر خدمة المرضى( 1 

 .  مجموعة العناصر الخدمٌة الملحقة( 2 

 وٌمكن توضٌح عناصر كل مجموعة فٌما سٌأتً:

 (Patients Facilities  مجموعة عناصر خدمة المرضىأوالً: 

والفراؼات التً تحقق وظٌفة هذه تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ 

 المجموعة لخدمة المرضى وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:

 لاالستقباالمدخل ومنطقة ؼرفة  (1

المدخل الربٌسً لقسم النساء والوالدة ٌحتو  على مكتب مسبولة القسم التً 

أعمال  وكذلكالملفات الخاصة بالمرضى تنظٌم تقوم باألعمال اإلدارٌة و

 التجهٌزات الخاصة بعملٌات الوالدة.



 ؼرفة تجهٌز الوالدة (2

ومراقبة وتجهٌز ومتابعة المرٌضة الحامل القادمة من  مالحظةٌتم فٌها 

الوحدة التمرٌضٌة أو من قسم الطوارئ فً مرحلة ما قبل الوالدة وقبل 

 الدخول لؽرفة الوالدة.

 ؼرفة الوالدة (3

ٌة وٌتوافر بها اإلمدادات والؽازات ؼرفة بها سرٌر خاص للوالدة الطبٌع

 الطبٌة الالزمة.

 ؼرفة العملٌات (4

ٌتم استخدام ؼرفة عملٌات قسم النساء والوالدة فً إجراء العملٌات 

وكذا تستخدم هذه  .(Caesarianالجراحٌة للوالدات ؼٌر الطبٌعٌة  

الؽرفة فً عمل المناظٌر الخاصة بقسم النساء. وٌراعى أن تكون هذه 

 عقمة.الؽرفة م

 عنبر المالحظة: (5

وهو الفراغ التً تتجه إلٌه المرٌضات بعد إتمام عملٌة الوالدة لٌكن تحت 

المالحظة ولالطمبنان على عملٌة األفاقة وبخاصة فً حاالت الوالدات 

وبعد استقرار الحالة تتجه األم إلى الوحدة التمرٌضٌة والطفل  .الؽٌر طبٌعٌة

 .(م1996إلى ؼرفة الموالٌد  نصر، 

 (Services Facilities عة العناصر الخدمٌة الملحقة مجموثانٌاً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والفراؼات التً تحقق وظٌفة هذه 

 المجموعة الخدمٌة وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:

 محطة التمرٌض (1

وهو فراغ داخل القسم مكون من كاونتر ملحق به مخزن للبٌاضاات ودوالب 

 زمة للمرضى.الللسدوٌة والمحالٌل الطبٌة ا



   منطقة انتظار  (2

 ،وهى منطقاة خاصاة باالنتظاار للمارافقٌن للمرضاى لمتابعاة حالاة المرضاى

وأٌضااا لالستفسااار أو  أخااذ بٌانااات أو  معلومااات عاان حالااة الماارٌض وهااى 

 ملحقة بالقسم من الخارج.

 ؼرفة الموالٌد  (3

وعمال  ،وذلاك لفحصاه ،والدته مباشرةبعد  المولودوهى الؽرفة التً تستقبل 

ثاام تنظٌفااه وؼسااٌله تمهٌاادا لنقلااة إلااى وحاادة  ،اإلجااراءات الطبٌااة الالزمااة لااه

ساااعة لالطمبنااان  12لٌكاون تحاات المالحظااة لمادة  ،األطفاال حاادٌثً الااوالدة

إلااى الحضااانة  المولااود بعااد ذلااك ثاام ٌنقاال .علااى حالتااه الصااحٌة بصاافة عامااة

مرٌضااٌة بقساام الااوالدة إذا كاناات حالتااه طبٌعٌااة العادٌااة الملحقااة بالوحاادة الت

 وأموره الصحٌة مستقرة.

 ؼرفة الممرضات (4

 وهو الفراغ الخاص بهٌبة التمرٌض العاملة داخل قسم الوالدة.

 ة األطباءؼرف (5

أثناااء وهااى ؼرفااة مخصصااة السااتراحة األطباااء العاااملٌن فااً قساام الااوالدة 

وؼرفااة تؽٌٌاار  ،حمااامملحااق بهااا و المختلفااة، بااٌن الااوالداتأدابهاام عملهاام 

 مالبس.

 منطقة ؼسٌل أٌدي (6

وهذه الوحدة ملحقة بمدخل ؼرفة العملٌات الخاصة بالوالدة ومحصاورة باٌن 

 وتستخدم لؽسل األٌدي.،بابً مدخل هذه الؽرفة 

 :ؼرفة تؽٌٌر المالبس (7

وهذه الوحدة تضام ؼارؾ لتؽٌٌار مالباس األطبااء وهٌباة التمارٌض العااملٌن 

 ؼرفة العملٌات الخاصة بقسم الوالدة.  داخل القسم وبخاصة داخل



 ؼرفة معقمة (8

صاة وهى الؽرفة المخصصة لتخزٌن المعدات واألدوات الطبٌة المعقماة الخا

وؼالبا ماا تكاون ملحقاة بؽرفتاً العملٌاات  .بقسم الوالدة داخل عبوات خاصة

 والوالدة.

 ؼرفة تجمٌع الملوثات (9

دوات وأي ماواد صاادرة وٌتم فً هذه الؽرفة تجمٌع المهماات والمعادات واأل

وتتصااال هاااذه الؽرفاااة بمساااارات الحركاااة  .مااان ؼرفتاااً العملٌاااات والاااوالدة

 الخارجٌة المؤدٌة إلى أقسام التعقٌم المركزي والمؽسلة والمحرقة.

 المخزن (10

وهى الؽرفة المخصصة لتخزٌن المعدات واألدوات الطبٌة المعقماة الخاصاة 

داخاال ؼرفتااً العملٌااات  بقساام الااوالدة والتااً ال تتطلااب وجودهااا المسااتمر

 .والوالدة

 مكتب ربٌسة التمرٌض (11

مسابولة عان الوهى ؼرفة ملحقة بمادخل القسام مخصصاة لربٌساة التمارٌض 

الترتٌبااات والتجهٌاازات الطبٌااة الخاصااة بالقساام والسااٌما ؼرفتااً العملٌااات 

 والوالدة وكذا جمٌع اإلجراءات اإلدارٌة التً تخص قسم الوالدة.

   تحكمؼرفة  (12

ستشااافٌات توجاااد ؼرفاااة للتكٌٌاااؾ للاااتحكم فاااً توزٌاااع الهاااواء فاااً بعاااض الم

ودرجااات الحاارارة والرطوبااة داخاال القساام لخصوصااٌة بعااض فراؼاتااه مثاال 

 ؼرفة العملٌات. 
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 وحدة األطفال  5-3-1-7

وحادة أو ن فاً مجموعهاا قسام ٌعرؾ هاذا القسام بأناة مجموعاة الفراؼاات التاً تكاوّ 

األطفااال المولااودٌن فااً حالااة  والرعاٌااة هنااا تشاامل .رعاٌااة األطفااال حاادٌثً الااوالدة

أو   ،أو  الحاااالت التااً تعااانى ماان مشاااكل صااحٌة ،طبٌعٌااة مكتملااً الصااحة والنمااو

رعاٌاة طبٌاة خاصاة تحات إشاراؾ وٌحتااجوا إلاى  ،الذٌن ولادوا ؼٌار مكتملاً النماو

ٌجااب أن ٌقااع هااذا القساام فااً منطقااة تجعلااه  طبااً متخصااص وأجهاازة طبٌااة خاصااة.

 دة.وعلى صلة وثٌقة بقسم الوال مرتبطاً 

مجموعااة ( 1  :همااا قاادي ي الااوالدة ماان جاازئيين رئيساايين األطفااالويتكااون قساام 

توضاٌح ، وٌمكان مجموعة العناصار الخدمٌاة الملحقاة( 2،  عناصر خدمة المرضى

 عناصر كل مجموعة فٌما سٌأتً:

  مجموعة عناصر خدمة المرضىأوالً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والوحدات التً تحقق وظٌفة هذه 

 المجموعة لخدمة الموالٌد وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:

 (Nurseries الحضانات  (1

األطفاال بأنواعهاا المختلفاة. الحضانة هً الفراغ الذي ٌستوعب أسرة  مهد( 

والفراغ الذي ٌتسع لكل مهد ٌساو  ثلث المساحة التً ٌشاؽلها سارٌر الباالػ. 

وٌوجد ثالثة أنواه من الحضانات تستوعب ثالثاة أناواه مان الرعاٌاة الطبٌاة 

 للحالة الصحٌة:  تبعاً 

 (Normal Nursery Unit    وحدة الحضانة العادٌة (2

بقسام  أو ملحقااً  ،أن ٌكاون ملحقاا بقسام الاوالدةهذا النوه مان الحضاانات إماا 

رعاٌة األطفال حدٌثً الاوالدة. وهاذا الناوه مان الحضاانات ٌساتقبل األطفاال 

حاادٌثً الااوالدة الااذٌن ٌتمتعااون بحالااة صااحٌة طبٌعٌااة أو الااذٌن هاام فااً حالااة 



نقاهة من تدخل طبً معاٌن ساواء كانات رعااٌتهم الطبٌاة قاد تمات فاً وحادة 

 أو وحدة الرعاٌة الفابقة.الرعاٌة المتوسطة 

  (Observation Nursery Unit  وحدة حضانة المالحظة (3

هذه الحضانات تتواجد داخل وحدة رعاٌة األطفال حدٌثً الوالدة فقاط. وهاً 

تسااتخدم لمسااتو  الرعاٌااة المتوسااطة لسطفااال الطبٌعٌااٌن لمالحظااتهم خااالل 

 ساعة. 12: 6من والتً تتراوح الساعات األولى من حٌاتهم 

   (Isolation Nursery حضانة العزل  ؼرؾ العزل لسطفال(  (4

 ، وذلاكهو فراغ ذو مواصفات خاصة حٌاث ٌوجاد داخال حٌاز قسام األطفاال

لعاازل األطفااال المصااابٌن بااأمراض معدٌااة قااد تنقاال العاادو  لباااقً األطفااال. 

وٌجااب أن ٌراعااى فااً تصاامٌم هااذا النااوه ماان الحضااانات كافااة المواصاافات 

ال ٌزٌاد أمسااحات كافٌاة باٌن كباابن عازل األطفاال علاى  مثل وجاودالقٌاسٌة 

عدد الكبابن عن اثنٌن فً كل حضانة. وٌراعى إمدادها باالتجهٌزات الالزماة 

  كماا ٌراعاى أن ٌكاون الهاواء همثل مخارج األكسجٌن وشافط الهاواء وخالفا

 داخل فراؼها سالب.

 ؼرفة الفحص (5

اإلضاااءة الجٌاادة وهااً ؼرفااة ماازودة بإماادادات األكسااجٌن وشاافط الهااواء و

تخصاص لفحاص  هاذه الؽرفاة . كماا أنالمكثفة وكافة التجهٌزات واإلمدادات

 األطفال داخل وحدة رعاٌة األطفال حدٌثً الوالدة.

 (Formula Room ؼرفة تحضٌر الرضعات  (6

وهً ؼرفة مزودة بوساابل الؽساٌل المختلفاة والتعقاٌم الاالزم، وتساتخدم هاذه 

دة فً تجهٌز وتحضٌر رضاعات األطفاال الؽرفة من قبل هٌبة تمرٌض الوح

من لبن األم الطبٌعً بوسابل طبٌة معقمة أو تحضاٌر رضاعات صاناعٌة فاً 

حالااة تعااذر لاابن األم. وٌمكاان أن ٌلحااق بهااا مخاازن لإلماادادات المعقمااة وكااذا 

 .(م1996 نصر،  ،ؼرفة ؼسٌل وتعقٌم



 (Services Facilities عة العناصر الخدمٌة الملحقة مجموثانٌاً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والفراؼات التً تحقق وظٌفة هذه 

 المجموعة الخدمٌة وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:

  (Entrance  مدخل القسم (1

هاااذا المااادخل فاااراغ مجهاااز إلجاااراء التعقاااٌم للعااااملٌن أو بٌجاااب أن ٌكاااون 

بهااا  ،لقساامكمااا ٌجااب أن ٌاؤد  لصااالة توزٌااع للفراؼاات المكونااة ل ،الزابارٌن

 محطة لالستقبال والتمرٌض.

      (Waiting Area  منطقة انتظار (2

األطفاال لمتابعاة حاالتهم،  الموالٌاد أوالنتظاار أهاالً هذه المنطقاة مخصصاة 

 وهى ملحقة بالقسم من الخارج.

 (Nurse Station  محطة التمرٌض (3

وهاااً مكوناااة مااان كااااونتر ملحاااق بهاااا مخااازن للبٌاضاااات ودوالب لسدوٌاااة 

وتعمل المحطة كمركز للتمرٌض ولاٌس  .الٌل الطبٌة الالزمة للمرضىوالمح

مكاااان لتواجاااد الممرضاااات حٌاااث أن عملهااام الحقٌقاااً اإلشاااراؾ ومالحظاااة 

 الحضانات.

    (Clean Sterile Room  ؼرفة معقمة (4

وهى الؽرفة المخصصة لتخزٌن المعدات واألدوات الطبٌة المعقماة الخاصاة 

وؼالباااا ماااا تكاااون ملحقاااة بمحطاااة  ،بقسااام األطفاااال داخااال عباااوات خاصاااة

 التمرٌض.

 (Dirty  Utility  ؼرفة تجمٌع الملوثات (5

وتتصل هاذه الؽرفاة بمساارات الحركاة الخارجٌاة المؤدٌاة إلاى أقساام التعقاٌم 

 المركزي والمؽسلة والمحرقة.



 (Storage room  ؼرفة المخزن (6

ال وهى ؼرفاة مخصصاة لتخازٌن المعادات واألدوات الطبٌاة المعقماة والتاً 

 بشكل مستمر. ٌتطلب وجودها داخل الحضانات

 (Seminar Room مؤتمرات( ؼرفة اجتماعات   (7

ملحقة بالقسم تاتم داخلهاا المناقشاات التاً تهام القسام ساواء  واسعةوهى قاعة 

 مناقشات طبٌة أو  تنظٌمٌة أو  تعلٌمٌة.

 (Physicians Room  ؼرفة األطباء (8

وملحاق بهاا حماام وؼرفاة  ،قساموتخصص الستراحة األطباء العااملٌن فاً ال

 تؽٌٌر مالبس.

   (Changing Rooms  ؼرؾ تؽٌٌر المالبس (9

ؼااارؾ لتؽٌٌااار مالباااس األطبااااء وهٌباااة التمااارٌض ملحاااق بهاااا دورات مٌااااه 

 والؽسٌل والتعقٌم. 

 (Nurses  Room ؼرفة الممرضات  (10

وهااو الفااراغ الخاااص بهٌبااة التماارٌض العاملااة داخاال قساام األطفااال حاادٌثً 

 الوالدة.

   (Nurse Supervisor Office تب ربٌسة التمرٌض مك (11

 ربٌسة هٌبة التمرٌض الخاص بالقسم.لوهو الفراغ المخصص 

 ؼرفة للتحكم فً التكٌٌؾ (12

بعض المستشفٌات للاتحكم فاً توزٌاع الهاواء ودرجاات الحارارة بوهً توجد 

 والرطوبة داخل القسم.

تتادرج الرعاٌاة ، حٌاث األطفاال حادٌثً الاوالدة  سامباعتبارات خاصة كما أن هناك 

 ثالثة مستوٌات كما ٌلً:     إلىوالخدمة الطبٌة لسطفال حدٌثً الوالدة 



 الرعاٌة األولٌة  العادٌة( (1

وهى فترة الرعاٌة الطبٌاة العادٌاة التاً تعطاى لسطفاال الاذٌن ولادوا مكتملاً 

 ،سااعة 48: 12وتساتؽرق هاذه الفتارة مان  .النمو وفى حالة صاحٌة طبٌعٌاة

الااذٌن ولاادوا وكااانوا ٌعااانون ماان  ،أو تقاادم لسطفااال حاادٌثً الااوالدة الناااقهٌن

وتم التعامال معهاا بتادخل طباً خااص وكاانوا تحات الرعاٌاة  ،مشكلة صحٌة

المركاازة أو  الرعاٌااة المتوسااطة   أو األطفااال حاادٌثً الااوالدة ؼٌاار مكتملااً 

 النمو المبتسرٌن(.

 الرعاٌة المتوسطة (2

ً تقادم لسطفاال حادٌثً الاوالدة الاذٌن ولادوا ناقصاً وهى الرعاٌة الطبٌة الت

أو ولاادوا ٌعاااانون ماان مشاااكل صاااحٌة تتطلااب المالحظااة والرعاٌاااة  ،النمااو

 المستمرة والتعامل معها بتدخل طبً عند الضرورة.

 (  Maximal Careالرعاٌة الفابقة   (3

وهى الرعاٌة الطبٌة الفابقة التً تقدم مان قبال الفرٌاق الطباً المتخصاص أو 

األجهزة الطبٌة الخاصة  لسطفال حدٌثً الوالدة الاذٌن ولادوا وكاانوا ٌعاانون 

من مشاكل صحٌة تتطلب المالحظة والرعاٌاة الفابقاة الدابماة والتعامال معهاا 

 .(م1999بتدخل طبً فً أي لحظة  خلوصً، 

  قسم المناظير 5-3-1-8

والعاالج هً تلاك المسااحات المخططاة والمصاممة والمجهازة للفحاص والتشاخٌص 

حٌااث تطااورت تكنولوجٌااا التشااخٌص والعااالج بواسااطة  .بواسااطة المناااظٌر الطبٌااة

وكذا فً مجال الفحص الداخلً ألعضاء الجسم  ،فً األجهزة كبٌراً  المناظٌر تطوراً 

وبصفة خاصة جراحة المناظٌر. وٌقااس حجام قسام المنااظٌر بعادد ؼارؾ المنااظٌر 

ومجماوه  ،فاة عادد الحااالت الٌومٌاةوالتاً تحتساب عان طرٌاق معر ،المكونة للقسام

 .(م1996الحاالت السنوٌة وكذلك العدد الٌومً والسنوي المتوقع مستقبال  نصر، 



ٌجااب أن ٌكااون موقااع قساام المناااظٌر فااً منطقااة لهااا عالقااة مباشاارة بقساام العٌااادات 

. كمااا ٌجااب أن ٌكااون موقااع قساام المناااظٌر فااً منطقااة لهااا أو رأسااٌاً  الخارجٌااة أفقٌاااً 

 . أو رأسٌاً  اشرة باألقسام التمرٌضٌة  أفقٌاً عالقة مب

 مجموعااة عناصاار خدمااة( 1  :تتمثاال فااً أجاازاء ال ااة ماان  المناااظٌرويتكااون قساام 

مجموعااة العناصاار ( 3الطبااً،  مجموعااة عناصاار خدمااة الفرٌااق ( 2،  المرضااى

 . وٌمكن توضٌح عناصر كل مجموعة فٌما سٌأتً:الخدمٌة

 مجموعة عناصر خدمة المرضى:أوالً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والوحدات التً تحقق وظٌفة هذه 

 المجموعة لخدمة المرضى وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:

 المدخل ومنطقة االستقبال واالنتظار الربٌسً (1

منطقة بمساحة كافٌة لدخول الكراسً المتحركة وترولٌات المرضى. وٌجاب 

االتصاااال ماااع أقساااام المستشااافى. ٌلحاااق بهاااذه عمااال ماااداخل ثانوٌاااة لتساااهٌل 

المساحة كاونتر فً مكان واضح ٌتوسط منطقة االنتظار الربٌساٌة. ٌجاب أن 

ٌلحق بمنطقة االستقبال فراغ لالنتظاار الربٌساً للجنساٌن ملحاق بهاا دورات 

 المرضى المتحركة. /كراسًمٌاه. وٌجب توفٌر فراغ النتظار مقاعد

 ؼرؾ فحص وإعداد المرضى (2

 ،لكااال ؼرفاااة منظاااار علاااى أن ٌتاااوفر ؼرفاااة ألعاااداد المرضاااى وتخصاااص

وٌراعااى فٌهااا أن تكااون قرٌبااة ماان منطقااة االنتظااار الربٌسااً وملحااق بهااا 

 حمامات ودورات المٌاه للجنسٌن.

 (Sub Waiting Area منطقة االنتظار الفرعٌة  (3

وهااى مساااحة مخصصااة النتظااار الحاااالت المرضااٌة بعااد أن ٌااتم فحصااها 

وٌمكاان أن تكااون هااذه المساااحة  .لاادخولها ؼرفااة المناااظٌروإعاادادها تمهٌاادا 

 .لة عنها على أن تكون بالقرب منهاملحقة بؽرفة إعداد المرضى أو منفص



 (Endoscopy Room ؼرفة المناظٌر  (4

وهو الفراغ المعد والمجهز خصٌصاا ألجاراء التشاخٌص والعاالج بالمنااظٌر 

المناااظٌر. و ٌجااب للمرضااى القااادمٌن ماان منطقااة االنتظااار الفرعٌااة بقساام 

واإلضااااءة الطبٌعٌاااة  ،تزوٌاااد ؼااارؾ المنااااظٌر بإمااادادات الؽاااازات الطبٌاااة

وتكٌٌااؾ الهااواء الااالزم والوضااع فااً عااٌن االعتبااار أن الضااوء  ،والصااناعٌة

 الطبٌعً هام لؽرفة المناظٌر.

   (Recovery Room  ؼرفة األفاقة (5

بكافااة األجهاازة والؽااازات الطبٌااة الالزمااة إلفاقااة للمرضااى   فاراغ مخصااص

بعاد إجاراء عملٌاة المنظااار وتاتم األفاقاة فاً منطقتااٌن وعلاى مارحلتٌن وهااذه 

الؽرفة مقسمة بواسطة ستابر إلاى مسااحات تحتاو  كال مسااحة علاى سارٌر 

مع تجهٌزات األفاقة. ومنطقة المرحلاة الثانٌاة لسفاقاة تكاون مفتوحاة ومؤثثاة 

ومناضااد عادٌااة ٌسااتكمل ؼٌهااا الماارٌض إفاقتااه مااع إمكانٌااة تناااول  بمقاعااد

 الوجبات أو  المشروبات الخفٌفة كما ٌلحق بها دورات مٌاه للجنسٌن.

 

 (Staff Facilities  عناصر خدمة الفرٌق الطبًعة مجموثانٌاً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والفراؼات التً تحقق وظٌفة هذه 

 الخدمٌة وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:المجموعة 

 (Director Office  مكتب ربٌس القسم (1

 وهو مكتب مخصص لربٌس قسم المناظٌر.

 (Nurse station  محطة التمرٌض (2

ألعااداد  األول: حٌااث ٌكااون وٌتكااون فااراغ محطااة التماارٌض ماان جاازأٌن 

تواجااد فااً ٌ الثااانً: والجاازء ،المرضااى وتجهٌاازهم ألجااراء عملٌااة المناااظٌر

ومحطة التمرٌض عبارة عن منطقة األفاقة لمالحظة المرضى لحٌن إفاقتهم. 

فاااراغ مكاااون مااان كااااونتر ملحاااق باااه مخااازن للبٌاضاااات ودوالب لسدوٌاااة 

 .والمحالٌل الطبٌة الالزمة لمرضى القسم



 (Services Office  مكتب الخدمات (3

 .للقساام للقٌاام باألعماال اإلدارٌاةوهاو عباارة عان ؼرفاة أو مكتااب مخصاص 

كماا ٌجاب أن  ،وٌجب أن ٌكون لهذه الؽرفة اتصال مباشار بمنطقاة االساتقبال

 ٌلحق بها ؼرفة للسجالت واألرشٌؾ.

   (Rest Room  ؼرؾ االستراحة (4

وهاى الؽارؾ الخاصاة باساتراحة العاااملٌن بالقسام لقضااء فتارات الراحاة لااذا 

           ٌجب أن تخصص ؼرؾ للرجال وأخر  للنساء.                      

 (Changing Rooms ؼرؾ تؽٌٌر المالبس  (5

ٌجب وجود ؼرؾ خلع مالباس منفصالة للجنساٌن علاى أن ٌلحاق بكال ؼرفاة 

 دوالٌب لتؽٌٌر المالبس وكذلك  دورة  مٌاه. 

   ؼرفة االجتماعات (6

 (Facilities مجموعة العناصر الخدمٌة اً: لثثا

التً تحقق وظٌفة هذه تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والفراؼات 

 المجموعة الخدمٌة وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:

 (Trolley Park منطقة انتظار ترولٌات  (1

   (Endoscopy Store  مخزن المناظٌر (2

ملحااق بااه ؼرفااة لتنظٌااؾ المناااظٌر وتعقٌمهااا بااأجهزة اوتوكالؾ( وأحااواض 

 ؼسٌل وتطهٌر المناظٌر. 

 مخزن عام   (3

األدوات واألجهزة الطبٌة  المتحركة والتً ال تستخدم طوال ٌستخدم لتخزٌن 

 الوقت.

 (Clean Utility  ؼرفة أدوات نظٌفة (4

 (Dirty Utility ؼرفة أدوات ملوثة    (5

لتجمٌع األدوات والمهمات الملوثة إلعادة فرزهاا وإعاادة تادوٌرها بإرساالها  

 .(م1996إلى الوحدات الخاصة بذلك أو تمهٌدا للتخلص منها نهابٌا  نصر، 



  العالج الطبيعيقسم  5-3-1-9

والعاالج  ،القسم الذي ٌتم فٌه العالج بالتمارٌن الرٌاضٌة ٌقصد بقسم العالج الطبٌعً

كماا ٌقادم العاالج  .والعاالج بالكهربااء ،والعالج الماابً ،والعالج الحراري ،بالتدلٌك

التااأهٌلً وهااو العااالج الااذي ٌتعاماال مااع المرضااى المعاااقٌن باادنٌا. وقساام العااالج 

الطبٌعً ال ٌتواجد فً المستشفٌات الصاؽٌرة حٌاث تعتبار التكنولوجٌاا المساتعملة باه 

 .(م1991 وهب، ، عالٌة التكلفة

فاً مكاان مناساب مان المستشافى كاً  ،دة العاالج الطبٌعاً والتأهٌالوحاأو ٌقع قسام 

، ولاذلك  ٌجاب أن داخلهااأو مان دٌن علٌاة ساواء مان خاارج المستشافى ٌخدم المترد

الماادخل ( القاارب ماان 1  :ماان أهمهااا ٌحقااق موقااع قساام العااالج الطبٌعااً شااروطاً 

مان ، والخارجٌاةل إلٌاه مان قسام العٌاادات الوصاو ساهولة (2،  الربٌسً للمستشافى

أن ٌكااون موقعااه بالاادور األرضااً، وإذا تعااذر ذلااك فٌجااب أال  (3  ،القساام الااداخلً

 ٌزٌد ارتفاعه بحال من األحوال عن الدور األول العلوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالج الطبٌعً : موقع قسم27شكل 

 

 قسم العالج الطبٌعً       

 العٌادات

 الخارجٌة

 المدخل

 الربٌسً

 القسم   

 الداخلً 



مجموعاة عناصار ( 1  :تتمثل فً جزأٌن العالج الطبٌعً منأو وقدة ويتكون قسم 

الطبااً، وٌمكاان توضااٌح مجموعااة عناصاار خدمااة الفرٌااق ( 2،  المرضااى خدمااة

 عناصر كل مجموعة فٌما سٌأتً:

 مجموعة عناصر خدمة المرضى:أوالً: 

تحقق وظٌفة هذه  تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والوحدات التً

 ٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:المجموعة لخدمة المرضى و



 منطقة المدخل واالستقبال (1

ٌاتم مان خاالل محطاة اساتقبال  كااونتر( ٌلحاق بهاا فاراغ لحفاظ واستقبال المرضاً 

 سجالت المرضً.

 منطقة االنتظار الربٌسٌة (2

الراحة المختلفة للمرضاى مناطق انتظار للجنسٌن على أن ٌتوفر فٌها عناصر وهً 

وماارافقٌهم ماان تجهٌااز وتأثٌااث ملحااق بهااا دورات مٌاااه مجهااز بعضااها للمرضااً 

 المعاقٌن.

 ؼرؾ فحص وإعداد المرضى (3

ملحق بها ؼارؾ إلعاداد المرضاى  ،ؼرؾ مخصصة لفحص المرضًوهً 

ولعمال التجهٌازات الالزماة لنوعٌاة العاالج.   ،من الجنساٌن ولتؽٌٌار المالباس

أكثاار لتجهٌااز وإعااداد أو  فااك الجبااابر للمرضااً و ؼاارؾ وتشاامل ؼرفااة أو  

لالسااترخاء والتقٌااٌم. وماان المفضاال تخصااٌص فراؼااات مخصصااة للعااالج 

 لبالؽٌن.ا عن فراؼاتالطبٌعً والتأهٌل لسطفال منفصلة 

 مجموعة عناصر العالج الطبٌعً (4

وتشاامل: الجمنزٌااوم، وكبااابن العااالج، وؼاارؾ العااالج بالتاادلٌك، والعااالج  

 والعالج بالشمع، والعالج بالموجات فوق الصوتٌة.المابً، 

 ؼرؾ العالج التأهٌلً. (5

 منطقة النشاط  الخارجً (6

لتدرٌب مرضً العاالج  ،وهً المنطقة الخارجٌة التً ٌتم تجهٌزها وإعدادها

بعااض األنشااطة التأهٌلٌااة مثاال صااعود  لٌمارسااواالطبٌعااً والعااالج التااأهٌلً 

وهبوط الدرج والمنحدرات والزراعة والحرؾ الٌدوٌة وؼٌرها من األنشاطة 

 المختلفة والتً تتناسب وحالة كل مرٌض.

 :الفرٌق الطبًمجموعة عناصر خدمة ثانٌاً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والوحدات التً تحقق وظٌفة هذه 

سكرتارٌة ( 2،  مكتب ربٌس القسم( 1رٌق الطبً وتشمل  المجموعة لخدمة الف



ؼرؾ تؽٌٌر  (4،  ؼرؾ مخصصة الستراحة العاملٌن( 3،  ومكتب الخدمات

 ؼرفة االجتماعات.( 5،  دوالٌب تؽٌٌر مالبس ودورات مٌاه بهاملحق  ،المالبس

 :الخدمٌةعناصر المجموعة ثانٌاً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والوحدات التً تحقق وظٌفة هذه 

النتظار الترولٌات  مخصصة منطقة انتظار ترولٌات( 1المجموعة وتشمل  

 ؼرفة أدوات نظٌفة.( 3،  مخزن أدوات ملوثة( 2،  والمقاعد المتحركة

   وحدة الغسيل الكلوي 5-3-1-11

ٌتم فٌه عمل الؽسٌل الكلوي لمرضى الفشال هو ذلك الفراغ المصمم والمجهز لكً و

 الكلوي. وٌتحدد حجم المركز أو الوحدة بعادد أجهازة الؽساٌل الكلاوي الموجاودة باه.

ٌجاب أن ٌتاوفر باالموقع مماار ٌكاون قرٌبااً بحٌاث ٌوصاال إلاى العٌاادات الخارجٌااة. و

 وٌراعى إمكانٌة الوصول إلى الوحدة من مكاان إٌقااؾ الساٌارات والنقال العاام. وقاد

 .ٌكون الموقع داخل المبنى الربٌسً للمستشفى وٌطلق علٌه  وحدة الكلى الصناعٌة(

وقاد ٌكاون فااً مبناى منفصال عاان مبناى المستشافى األم وٌطلااق علٌاه  مركاز الكلااى 

 .(AIA – 2006الصناعٌة(. وٌمكن أن ٌكون على اتصال بالوحدات التمرٌضٌة  

تتمثال  (م1996(  نصر، AIA, 2006  جزأٌن الكلى الصناعٌة منوقدة تكون تو

العناصااار الخدمٌاااة، مجموعاااة ( 2،  المرضاااى مجموعاااة عناصااار خدماااة( 1  :فاااً

 وٌمكن توضٌح عناصر كل مجموعة فٌما سٌأتً:

 مجموعة عناصر خدمة المرضى:أوالً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والوحدات التً تحقق وظٌفة هذه 

 ٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:المجموعة لخدمة المرضى وٌمكن توض



 منطقة المدخل واالستقبال  (1

اسااتقبال المرضااً ٌااتم ماان خااالل محطااة اسااتقبال  كاااونتر( ٌلحااق بهااا فااراغ 

 لحفظ سجالت المرضً.

 منطقة االنتظار الربٌسٌة  (2

 مجهاز بعضاها على أن ٌكاونمناطق انتظار للجنسٌن ملحق بها دورات مٌاه 

 للمرضً المعاقٌن. 

 ؼرفة المعمل (3

الممكاان أن تتواجااد ؼرفااة صااؽٌرة للمعماال ألجااراء التحالٌاال الساارٌعة ماان 

البسٌطة. وفً بعاض المراكاز تتواجاد ؼرفاة لعمال الكشاؾ بأشاعة الموجاات 

 الصوتٌة.

 (Renal Dialysis Wards  الؽسٌل الكلوي عنابر (4

وٌتكااون كاال عنباار ماان عاادد ماان األساارة ٌااتم الفصاال بٌنهااا بواسااطة سااتابر 

حٌث ٌوضع بجوار كل سرٌر جهاز الكلى  .ٌضلتحقٌق الخصوصٌة لكل مر

الصناعٌة الخاص به. وٌجب فصل عنابر الرجال عن النسااء. وتوجاد ؼرفاة 

خاصااة للحاااالت الحرجااة. وتحتااوي أٌضااا علااى ؼرفااة للعاازل للحاااالت التااً 

تحماال أمراضااا معدٌااة. وٌكااون فااً القساام فااراغ للؽسااٌل البرٌتااونً وذلااك 

 المرض ولٌست حرجة. للحاالت السرٌعة والتً هً فً بداٌة

 :العناصر الخدمٌةمجموعة ثانٌاً: 

تتكون هذه المجموعة من عدد من الؽرؾ والوحدات التً تحقق وظٌفة هذه 

 المجموعة وٌمكن توضٌح ذلك فً النقاط اآلتٌة:



 محطة التمرٌض  (1

واألدوٌاة والبٌاضاات  ،ملحق بها مخازن لسدوات والفالتر والمحالٌال الطبٌاة

 المرضى.ومستوده ألؼراض 

 ؼرؾ للموظفٌن  (2

مااع اسااتراحة  ،الرجااال والنساااءوهااً مخصصااة للمااوظفٌن ماان الجنسااٌن، 

ومنطقاااة لتؽٌٌااار المالباااس وأدراج، وٌجاااب أن ٌلحاااق باالساااتراحة ادشاااا  

 وأحواض ؼسٌل أٌدي.

   عربات فراغ تخزٌن (3

بعٌاداً عان علاى أن تكاون فاً فاراغ ٌكاون كراسً متحركاة ونقااالت وتشمل 

 حركة المرور المباشرة. 

 ؼرؾ األطباء  (4

 المتسخةأو  عمل الملوثةالؼرفة  (5

 ٌفة بها مستوده للبٌاضات النظٌفةؼرفة العمل النظ (6

  ؼرفة إلصالح المعدات. (7

 

 قسم العناية المركزة 5-3-1-11

أجهازة  ، وذلاك مان خاالللمرضاىباهو ذلك الفراغ المصمم والمجهز للعناٌة الفابقة 

 ساعة. 24طبٌة مخصصة وبفرٌق طبً متخصص على مد  

قسم العناٌة المركزة من األقساام المهماة فاً المستشافى وذو عالقاة مباشارة وقوٌاة و

 سارٌعاً  وصاوالً  موقاع القسامباألقسام الحساسة لحالة المرٌض. حٌث ٌجاب أن ٌاوفر 

ً والمعامااال ومباشااارا مااان أقساااام الطاااوارئ والعملٌاااات الجراحٌاااة والعاااالج التنفسااا

واألشعة وباقً األقسام الربٌسٌة والخدمات المنصوص علٌها فً البرناامج الاوظٌفً 

سااتجابة الفورٌااة ووصااول فرٌااق وٌجااب أن ٌكااون موقعهااا بحٌااث ٌااتم اإلللمستشاافى. 

ٌاتم . وٌجاب أن وبأقصار مساافة وقات ممكاناإلنقاذ الطبً العاجل للمرٌض فاً أقال 



الموقع الاذي ٌمناع االحتٌااج إلاى المارور العاابر مان وإلاى أقساام أخار  مان  اختٌار

 خالل هذا القسم.

( مجموعة عناصر خدمة المرضاى، 1ٌتكون قسم العناٌة المركزة من جزأٌن هما:  

( مجموعة العناصر الخدمٌة. وٌمكن توضاٌح عناصار كال مجموعاة وذلاك علاى 2 

 النحو التالً:

 المرضى: أوالً: مجموعة عناصر خدمة

 وتشمل الفراؼات والوحدات التالٌة:

 منطقة المدخل واالستقبال (1

استقبال المرضً ٌتم من خالل محطة استقبال وٌجب أن ٌكون المدخل كبٌار 

بحٌث ٌسمح بدخول األسرة ماع الفرٌاق الطباً وكاذلك دخاول األجهازة علاى 

 سبٌل المثال أجهزة األشعة.

 عنبر المرضى (2

ماع مراعااة أن  .أسارة 10وال ٌزٌاد عان  ،أسرة 4وٌجب أال ٌقل العنبر عن 

كماا  .مساحة السرٌر فً هذا القسم اكبر من مساحة السرٌر فً عنابر التنوٌم

لوضااع الماارٌض  ٌجااب تحقٌااق الخصوصااٌة لكاال ساارٌر بقاادر اإلمكااان نظااراً 

 .وحاجته لعناٌة فابقة

 ؼرفة عزل العدو  المنتقلة تنفسٌاً  (3

بكال قسام  ل العادو  المنتقلاة تنفساٌاً ٌجب توافر ؼرفة واحدة علاى األقال لعاز

 عناٌة مركزة.

 ثانٌاً: مجموعة العناصر الخدمٌة:

 وتشمل الفراؼات والوحدات التالٌة:



 محطة األدوٌة (1

وحاادة جاااهزة  دوالب(  هااًدوٌااة، أو األتحضااٌر ل مخصصااة ؼرفااةوهااً 

 ألدوٌة تحت اإلشراؾ البصري للطاقم التمرٌضً. التخزٌن وتوزٌع 

 دوالٌب أو أدراج مؤمنة  (2

ٌساااتعملها الطااااقم وتكاااون فاااً أو قرٌباااة مااان محطاااة وهاااً وحااادات خاصاااة 

 .التمرٌض وتستخدم لحفظ المتعلقات الشخصٌة

 المتسخةأو  عمل الملوثةالؼرفة  (3

 ٌفة بها مستوده للبٌاضات النظٌفةؼرفة العمل النظ (4

 ال ٌقل استٌعابها عن مقعد واحد لكل سرٌر. ؼرفة انتظار زوار (5

ؼرفة مالصقة لوحدة الرعاٌة الحرجة ٌستعمل  وهو عبارة عن تب إداريمك (6

 لإلجراءات اإلدارٌة.

الطاااقم، وموقعااه ب دورات مٌاااه خاصااةلحااق بااه وعااادة مااا ٌ صااالون الطاااقم (7

وٌخادم  ٌسمح باستدعاء فوري للطاقم لؽرفة المرضاى فاً الحااالت الخطارة.

 لكل منهم. مجاوراً واحد أكثر من وحدة رعاٌة حرجة إذا كان الصالون ال

ٌمكاان أن تتااوفر إذا نااص البرنااامج الااوظٌفً علااى  ،ؼرفااة إجااراءات خاصااة (8

 ذلك.

ٌجب أن تكون هنااك ؼارؾ الساتٌعاب العادد  ، حٌثؼرؾ نوم وإقامة الطاقم (9

 ساعة. 24المخطط له من الطاقم الذٌن هم تحت االستدعاء 

المرضاى  الطااقم وأقااربإال ٌساتعملها ، علاى أن ال ؼرفة متعددة الوظابؾ (10

 لالجتماعات والتقارٌر وجلسات التعلٌم والتدرٌب والمشورة.

، بجوار وحدة الرعاٌاة الحرجاة مباشارة ، والتً تكونؼرفة خدمات الؽرؾ (11

 وال ٌشترك فٌها أقسام طبٌة أخر  أو وحدات تمرٌضٌة أخر .

ٌجاب أن توجاد فاً متنااول  ، حٌاثمساحة تخزٌن نقاالت وكراسً متحركة (12

 تعترض الطرقات. محطة التمرٌض وال



هااذه  ، حٌااث أنخاادمات طبٌااة مثاال معماال، أشااعة، عااالج تنفسااً، صااٌدلٌة (13

أو  بقسام العناٌاة المركازةخادمات فرعٌاة علاى شاكل  توفٌرهاالخدمات ٌمكن 

 تستقدم من أقسامها الربٌسٌة. 

 األقسام التمرٌضٌة )إقامة المرضى(  5-3-2

القسام المخصاص إلقاماة ، وهو و"قسم التمرٌض"أ ٌسمى هذا القسم "القسم الداخلً"

وكلماا كبار حجام المستشافى  .ومرضاى العملٌاات الجراحٌاة ،مرضى الطب البااطنً

 للتخصص الطبً. وقد ٌقٌم به المارٌض الاذي ٌتم تقسٌم القسم إلى أقسام فرعٌة طبقاً 

انتظار التدخل الطبً فً الوقات المناساب. والوظٌفاة الربٌساٌة للقسام  ٌكون فً حالة

ٌااواء المناسااب لتقاادٌم االحتٌاجااات الطبٌااة للمرضااى  شاااملة الفحااص هااً تقاادٌم اإل

والرعاٌة والعالج. وٌجب أن ٌقدم القسم الظروؾ والبٌبة المناسبة لمالقاة احتٌاجاات 

 .(م1996 نصر،  ،من المرضى والزوار كمكان عمل للطاقم الطبً كالً 

 :االعتبارات اآلتٌة ٌجب أن ٌحقق الموقعوبالنظر إلى الموقع المناسب لهذا القسم، 

عدم حدوث مرور عابر من وحادة تمرٌضاٌة للوصاول إلاى وحادة تمرٌضاٌة  (1

 أخر .

 سهولة الوصول من المدخل الربٌسً للمستشفى. (2

 معامل(. ،على عالقة اتصال مباشر بالخدمات التشخٌصٌة  أشعةأن ٌكون  (3

علااى عالقااة اتصااال مباشاار بقساام الطااوارئ واإلسااعاؾ، وبقساام أن ٌكااون  (4

 المركزة. الرعاٌة

علاى عالقاة اتصاال مباشار  بالاذات الوحدات التمرٌضاٌة الجراحٌاةأن تكون  (5

 بقسم العملٌات.

 

قسم المرضى الداخلٌٌن ٌنقسم إلى عدة وحدات تمرٌضٌة، وٌنبؽً التعرٌؾ بحجم و

الوحدة وٌتم تعرٌؾ الوحدة التمرٌضٌة قبل ذكر مكونات قسم المرضى الداخلٌٌن. 

إمكانٌة وسهولة تقدٌم الرعاٌة التمرٌضٌة  التحقق منوفق اعتبارات  التمرٌضٌة



 قسم المرضى الداخلٌٌننه من الضروري تقسٌم أسرة . حٌث اللمرضى المقٌمٌن

تحتوي كل منها على عدد  بحٌث إلى عدة مجموعات –وبالتالً معمارٌا–تمرٌضٌا 

ٌقع تحت مسبولٌة عدد محدد من هٌبة التمرٌض وله  ،محدود من أسرة المرضى

 وتعرؾ كل مجموعة من هذه المجموعات بالوحدة التمرٌضٌة.  ،خدماته المستقلة به

وتراوحت التقدٌرات أمر مختلؾ فٌه.  فً الوحدة التمرٌضٌةاألمثل عدد األسرة و

سرٌر هو الحجم المتوسط للوحدة  30مرٌض، وٌعتبر العدد  40إلى  20من 

لتمرٌضٌة الذي أجمع علٌه أؼلب مخططً المستشفٌات. وتنقسم أسرة المستشفى ا

 إلى وحدات تمرٌضٌة تبعا لما ٌأتً:

التخصص الطبً الذي ٌندرج تحته المرٌض  باطنه، جراحة، الخ(. وذلك  (1

نظرا ألن كل نوعٌة من األمراض تشترك فً احتٌاجها إلى خدمات 

ة إلى أن ذلك التقسٌم هو وتجهٌزات قد تختلؾ عن األخر ، باإلضاف

 األفضل للمرٌض من الناحٌة النفسٌة.

إناث( لمراعاة االعتبارات االجتماعٌة وتحقٌق  –التقسٌم تبعا للجنس  ذكور (2

 الخصوصٌة للمرضى وذوٌهم.

التقسٌم تبعا لدرجة الرعاٌة التً ٌحتاجها المرٌض، ففً المستشفٌات الكبر   (3

جود أجنحة للمرضى المحتاجٌن على وجه الخصوص ٌظهر هذا االعتبار بو

إلى رعاٌة عادٌة وأجنحة ألولبك المحتاجٌن إلى رعاٌة زابدة أو عناٌة 

خاصة  هذا بخالؾ العناٌة المركزة والتً تكون منفصلة تماما عن أجنحة 

 اإلقامة(.

( مجموعااة عناصاار خدمااة 1ن همااا:  أٌماان جااز إقامااة المرضااىٌتكااون قساام كمااا 

الخدمٌاة. وٌمكان توضاٌح عناصار كال مجموعاة  ( مجموعة العناصار2المرضى،  

 وذلك على النحو التالً:

 

 



 ، وتشتمل على العناصر اآلتٌة:مجموعة عناصر خدمة المرضىأوالً: 

 مرٌضمنطقة سرٌر ال (1

 واض لؽسل األٌدي فً كل ؼرفة مرٌضأح (2

لحمام الواحد أكثر من وٌنبؽً أال ٌخدم ا ،حمام داخل الؽرفة أو خارجها (3

 أربعة أسرة

مستقل ودرج ذو  أن ٌتواجد لكل مرٌض داخل فراغ اإلقامة دوالبٌجب  (4

 قفل وخزانة مالبس

 ، وتشتمل على العناصر اآلتٌة:مجموعة العناصر الخدمٌةثانٌاً: 

تعتبر محطة التمرٌض من أهم العناصر على اإلطالق ومحطة التمرٌض:  (1

وبخاصة وحدات اإلقامة  وبصرٌاً  وذلك ألهمٌة مراقبة المرضى سمعٌاً 

 وهى ؼالباً  .وذلك لسرعة التدخل فور حدوث أي طارئ.والعناٌة المركزة 

به ملفات المرضى وؼالبا معه أو و ،فً مكان ٌتوسط الوحدة التمرٌضٌة

 خلفه مخزن األدوٌة ومخزن البٌاضات.

ؼرفة التخدٌم: وهى حلقة الوصل بٌن المطبخ الربٌسً للمستشفى وؼرؾ  (2

الطعام طبقا لحالة كل مرٌض وذلك المرضى حٌث ٌتم منها توزٌع وجبات 

 بواسطة تورللً ٌحفظ الطعام ساخنا حتى ٌتم توزٌعه على المرضى.

ؼرفة تجمٌع الملوث: وهى الؽرفة التً ٌتم فٌها تجمٌع المواد واألدوات  (3

أو  .وحدة التعقٌم إلى الؽٌر نظٌفة سواء المواد التً سترسل للمؽسلة أو

من منها عن طرٌق تم التخلص اآلسوؾ ٌ المواد واألدوات األخر  التً

 المحرقة وخالفة.

ؼرفة المخزن العقٌم: وهى المخزن المعقم والذي ٌتم فٌه تخزٌن األدوات  (4

 والمواد المعقمة الواردة من التعقٌم المركزي.

ؼرفة الؽٌار العالج(: وهى ؼرفة ٌتم فٌها الؽٌار على الجروح للمرضى  (5

 وبخاصة فً الوحدات التمرٌضٌة الجراحٌة.

 



 األقسام المعاونة  )الخدمات(   5-3-3

رؼم كثرة األقسام والوحدات والوظابؾ والمهام التً تم استعراضها فً هذا الفصال 

كمكونااات وعناصاار للمستشاافى، فااإن هناااك عاادد ماان األقسااام األخاار  والتااً ٌطلااق 

وبعض هذه األقسام ٌؽطً الجوانب الخاصة بالقٌم اإلساالمٌة  علٌها األقسام المعاونة

 ما ٌلً:األقسام المعاونة وفق وٌمكن استعراض  كالمسجد،

 المطبخ  (1

عداد الوجبات الخاصة بالمرضى المنومٌن وكذلك إل وهو الفراغ المخصص

 .تناولهم الوجبات الٌومٌة فً المستشفىالعاملٌن التً ٌتطلب عملهم  لجمٌع

 صٌدلٌة  (2

هً الفراغ الموجود بالمستشفى والمصمم خصٌصا الستالم وتجهٌز و

 ،وتوزٌعها على مرضى العٌادات الخارجٌة ،األدوٌة والكٌماوٌات الطبٌة

وإرسال األدوٌة إلى القسم الداخلً وجمٌع األقسام الطبٌة والعالجٌة 

بالمستشفى. كما ٌجب أن ٌكون موقع الصٌدلٌة فً منطقة ٌسهل على جمٌع 

 المستشفى الوصول إلٌها سواء راسٌا أو أفقٌا.عناصر 

 المؽسلة  (3

وهى فراؼات تحتو  على المعدات الالزمة لؽسٌل وكً كل المفروشات 

والمالبس الخاصة بالمرضى ومالبس العمل الخاصة باألطباء وهٌبة 

 التمرٌض وؼٌرهم من العاملٌن بالمستشفى.

 المستودعات  (4

مجموعة المخازن الربٌسٌة للمستشفى المنوط بها تخزٌن األدوات  ًه

األثاث الالزمة للمبنى وتزداد مجموعات والمعدات والمهمات الطبٌة وكذا 

 كتلة المستشفى. تمساحتها وحجمها كلما زاد

 التعقٌم وحدة  (5

الوحدة المنوط بها تعقٌم كافة األدوات والمعدات المستخدمة فً أقسام  ًهو

وتحتو  هذه الوحدة على  .ى المختلفة إلعادة استخدامها مرة أخر المستشف



فراؼات لالستالم والفرز والؽسٌل والتعببة والتعقٌم بواسطة أجهزة 

زن التوزٌعها على األقسام المختلفة حٌث تخزن فً المخ "األتوكالؾ"

 المعقمة.

 سكن العاملٌن  (6

نماذج  وهو ٌتكون من ،ٌجب أن ٌكون مفصوال عن مبنى المستشفى

مخصصة لسكن األطباء وأخر  لسكن الممرضات  ٌجب فصل سكن 

األطباء عن سكن هٌبة التمرٌض( وساحات النتظار السٌارات وأماكن 

 رٌاضٌة وترفٌهٌة وفراغ  للتسوق وبنك.

 ثالجة الموتى والمشرحة  (7

وكذلك صالة  ،هو الفراغ الذي ٌضم الثالجات الخاصة بحفظ أجساد الموتى

أن ٌكون هذا الفراغ منعزل عن المبنى سواء خارجة أو   وٌجب .للتشرٌح

داخلة  سرداب المبنى( وٌجب أن ٌكون له مخرج منفصل عن مداخل 

 ومبنى المستشفى. 

 اإلدارة  (8

مجموعة الخدمات اإلدارٌة الربٌسٌة وعملها األساسً إدارة العاملٌن الطبٌٌن 

الطبٌة واإلدارٌة  وؼٌر الطبٌٌن أي األشراؾ على العاملٌن لتقدٌم الخدمات

 للمرضى وتنقسم هذه الخدمة إلى ما ٌلً:

 إدارة الخدمات الطبٌة (أ 

وهااى مجموعااة الفراؼااات المكتبٌااة الخاصااة بااإدارة العاااملٌن الطبٌااٌن 

عاملٌن طبٌاٌن، الاخ( وكاذلك متابعاة األعماال الطبٌاة وتنظاٌم  – أطباء 

بٌاة متابعة  جمٌع شبون المرضاى وكال ماا ٌتعلاق بمتابعاة الناواحً الط

لسقسااام التشخٌصااٌة العالجٌااة وقساام تبااادل البٌانااات وقساام اإلحصاااء 

وقساام التسااجٌل والملفااات والكمبٌااوتر واألرشااٌؾ الطبااً ومتابعااة تنفٌااذ 

 القرارات واإلجراءات الطبٌة.



 إدارة الخدمات ؼٌر الطبٌة (ب 

الخاصة بإدارة العاملٌن الؽٌر طبٌاٌن  وهى مجموعة الفراؼات المكتبٌة

 عاااملٌن ؼٌاار طبٌااٌن، وإدارٌااٌن، واإلدارة المالٌااة، الااخ( وكااذا إدارة 

التورٌدات والمشترٌات واإلمدادات من ماواد وكهربااء ومٌااه وؼاازات 

طبٌة وتوفٌر كافة االحتٌاجاات الفنٌاة وذلاك لخدماة المرضاى  شاافعً، 

 .(م1993

 الصٌانة  (9

حٌث ٌجب أن  ،شؽٌل وإصالح وصٌانة األجهزة الطبٌةوهو القسم الخاص بت

تتوافر العمالة الالزمة لذلك وكذا األطقم المتخصصة للصٌانة واإلصالحات 

الروتٌنٌة مثل األعطال الصحٌة، واألجهزة، والتجهٌزات الكهرومٌكانٌكٌة، 

وإصالح األثاث مع توفٌر الور  والمساحات الالزمة لهذه المتطلبات. 

ى الور  المنوط بها إصالح األجهزة والمعدات واألثاث. باإلضافة إل

وٌجب أن تكون متصلة مع ساحة اإلمداد والتموٌن ملحق بها مخازن للمواد 

 وقطع الؽٌار.

 المسجد  (10

الجانب الروحً ذا أهمٌة كبر  فً أسالٌب العالج المختلفة، كما أن هناك 

شأتها على مر ارتباط كبٌر بٌن المستشفٌات والمعتقدات الدٌنٌة منذ ن

مسجد ألداء فرٌضة  وبناء على ذلك فإنه من الضروري وجود التارٌخ.

الصالة فً مواقٌتها وذلك للمرضى القادرٌن المتواجدٌن بأقسام المستشفى 

 مرافقٌهم أو الزابرٌن والعاملٌن فً المستشفى. المختلفة أو

 



 الخالصة 5-4

المستشفى والتً تعد من أكثار  منش ةمن خالل هذا الفصل تأكد للباحث ضخامة      

المنشات تعقٌداً، حٌث تتعدد عناصرها ومكوناتها المختلفة، والتً تازود باالتجهٌزات 

 والوظابؾ المتنوعة المختلفة والتً تتطلب اعتبارات تصمٌمٌة كثٌرة.

وتم بهذا الفصال عارض التصانٌفات المختلفاة للمستشافٌات، وذلاك طبقاا للخدماة      

الحجم، أو الناوه، أو الجهاات التاً تملكهاا. وتتعادد أقساام ومكوناات التً تقدمها، أو 

أقسااام تمرٌضااٌة ، وم إكلٌنٌكٌااة  التشااخٌص العالجااً(أقساااماان المستشاافى المختلفااة 

. ووضااع تصااور تفصااٌلً للنمااوذج أقسااام معاونااة  الخاادمات(، و إقامااة المرضااى(

التصمٌمً المتكامل لمنشأة المستشفى المعاصر بعناصره ومكوناتاه المختلفاة، ساواء 

 كان ذلك فً مبنى واحد أو مجمع مكون من عدة مبان. 

وفً سابٌل تحقٌاق أهاداؾ هاذه الدراساة وبعاد أن تام التركٌاز وبشاًء مان التفصاٌل  

سااالمٌة فااً الفصاال الثالااث ماان البحااث علااى تحلٌاال المستشاافى وعالقتااه بااالقٌم اإل

والتعاارؾ علااً المكوناااات التفصااٌلٌة ووضااع التصاااور التصاامٌمً المتكاماال بهاااذا 

بتحلٌااال قسااام الطاااوارئ بعااادد مااان الفصااال  الخاااامس( سااانقوم فاااً الفصااال التاااالً 

وصوالً إلً الربط باٌن  المستشفٌات المختارة بمكة المكرمة، وذلك كنموذج تطبٌقً،

وصوالً إلاً فً جزء النتابج،  ة تحقٌق هذه القٌم بالمبنً عموماً كل ما سبق وبٌان  لٌ

تحقٌااق هاادؾ الدراسااة وذلااك بمحاولااة تقٌااٌم المعاااٌٌر المسااتخدمة فااً تصاامٌم تلااك 

 األقسام فً ضوء القٌم اإلسالمٌة. 
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الدراسات التطبٌقٌة : تحلٌل تصمٌم أقسام 

ضوء القٌم الطوارئ بمبانً المستشفٌات فً 

 اإلسالمٌة الالزمة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس: 

 الدراسة التطبٌقٌة: 

 بمبانً المستشفٌات فً ضوء القٌم اإلسالمٌة الالزمة تحلٌل تصمٌم أقسام الطوارئ

 المقدمة 6-1

ت ضخمة متعددة  الصحٌة والمستشفٌات بشكل عام منش نتٌجة لكون المبانً

بصورة األقسام والعناصر، بل ومكونة من العدٌد من المبانً الكبٌرة والمعقدة. 

 داخل الدراسة التطبٌقٌة. ٌصعب معها دراسة كل قسم تفصٌالً 

محددات هذه الدراسة التركٌز على أقسام الطوارئ على أساس فقد تم وفق 

لؽرض تحقٌق أهداؾ أنها الحالة الدراسٌة، حٌث سٌتم تحلٌلها ومناقشتها 

عتبار أن قسم الطوارئ ، وقد تم اختٌار هذا القسم دون ؼٌره نتٌجة الالدراسة

من وحدات المستشفى ذات األهمٌة القصو ، والتً لها عالقة مباشرة  واحداً 

ومستمرة بالعمل الروتٌنً الٌومً بالمستشفى. كما أن أي قسم طوارئ تتوافر 

المختلفة من استقبال مرٌض، وفحص، فٌه ؼالباً جمٌع وظابؾ المستشفى 

 . فً بعض الحاالت وتشخٌص، وعالج، وتنوٌم، بل وجراحة

وسنقوم فً هذا الفصل بإلقاء الضوء علً أقسام الطوارئ بصورة نظرٌة  .

تعرٌؾ أقسام الطوارئ وتحدٌد أهمٌتها وأدوارها وأسالٌب تقدٌم الخدمة وذلك ب

  .من خاللها، ومن ثم مكوناتها المختلفة

ألقسام الطوارئ بمستشفٌات مكة المكرمة المختارة كحالة  تحلٌلسٌتم  ثم

تقٌٌم دراسٌة، بحٌث ٌتم التعرؾ على واقع تصمٌم تلك األقسام، ومن ثم 

القٌم اإلسالمٌة وفق اإلطار العام  المعاٌٌر التصمٌمٌة بها وذلك فً ظل

وضعه فً لمحددات وخصابص القٌم اإلسالمٌة لتصمٌم المستشفٌات والذي تم 

 الفصل السابق. 

  قسم الطوارئتعريف  6-2

القسم الخاص باستقبال ومعالجة مرضى،  أنهٌمكن تعرٌؾ قسم الطوارئ على      

فً حاالت خاصة، مثل ضحاٌا الحوادث، واألمراض المفاجبة، والحاالت الطاربة، 



كخطوة لذلك ٌعتبر من األقسام ذات األهمٌة الخاصة إذ ٌساهم فً إنقاذ المرضى 

أولى، وبعد ذلك ٌتم تحوٌلهم إلى أقسام العناٌة األخر . وكذلك ٌستقبل قسم 

الطوارئ المرضى الذٌن ٌحتاجون للرعاٌة الصحٌة فً ؼٌر أوقات العٌادات 

الخارجٌة، وٌتمثل ذلك فً جمٌع أنواه اإلصابات، والكسور، والحروق، والجروح 

 ماء، واألزمات القلبٌة.القطعٌة بأنواعها، وكذلك حاالت التسمم، واإلؼ

، بواسطة أطباء، وهٌبة تمرٌض اً ساعة ٌومٌ 24لقسم ٌعمل على مدار كما أن هذا ا

ساعات على  8على أعلى مستو ، وتكون اإلقامة لفترة تتراوح مابٌن ساعتٌن إلى 

 األكثر. 
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للطوارئ، وٌكاون ٌتم الدخول إلً قسم الطوارئ مباشرة من باب خارجً مخصص 

من قسم األشاعة، وعلاى عالقاة قوٌاة ومباشارة ساواء رأساٌة أو أفقٌاة ماع  قرٌب جداً 

كاال ماان العملٌااات الجراحٌااة، والعناٌااة المركاازة، وقساام الااوالدة، والقساام الااداخلً 

 وصااول مباشاار باسااتخدام مصاااعد وساااللم(. كمااا ٌكااون فااً موقااع قرٌااب ومناسااب 

 الصٌدلٌة والتعقٌم المركزي والمعامل. بحٌث ٌمكن الوصول إلٌه بسهولة من 

كما ٌجب أن ٌكون منسوب المدخل فً مستو  منسوب الشاره أو ٌتم عمال منحادر 

 للهبوط والصعود( وذلك فً حالة ارتفاه القسم عن منسوب الشاره. ومن المفضال 

 .عمل مدخلٌن احدهم لسٌارة اإلسعاؾ واألخر للمرٌض القادم مترجالً 

 سم الطوارئأهمٌة وضرورة ق 6-4

هناك عوامل هامة تؤدي إلى زٌادة اإلقبال على استخدام قسم الطوارئ ومن ثم تبٌن 

مااد  أهمٌااة وضاارورة هااذا القساام فااً المستشاافى، وقااد ذكاار بعضاااً منهااا سااالمة 

 ( وهً:م1997عبدالرحمن،  

 العوامل البشرٌة وتتلخص فً: (أ 

 زٌادة أعداد السكان. .1

 وأمراض العصر.زٌادة انتشار األمراض المزمنة  .2

 ارتفاه معدل الحوادث والتصادمات. .3



 عدم القدرة على تحمل نفقات العالج الخاص للمؽاالة فٌها. .4

عاان أماااكن عالجهاام  ارتفاااه عاادد المسااافرٌن بااٌن األقااالٌم المختلفااة بعٌااداً  .5

 األساسٌة.

 األطباء وتتلخص فً: (ب 

العٌادات الخاصة عادة ما تكون داخل المدٌنة أي بعٌدة عان أطاراؾ  .1

 لمدٌنة.ا

 زٌادة تخصصات الطب مما ٌحٌر المرٌض.  .2

 نقص فً إعداد الطبٌب العام.  .3

 وقت عمل العٌادات الخاصة.  .4

 تكلفة تجهٌزات الطوارئ فً العٌادات الخاصة. .5

 العوامل الخارجٌة وتتلخص فً: (ج 

 سهولة الوصول إلى المستشفٌات. .1

 توافر األجهزة المتقدمة فً أقسام الطوارئ.  .2

 دور قسم الطوارئ فً مجال الرعاٌة الطبٌة  6-5

ٌقوم قسم الطوارئ بالمستشفٌات بدور هام فً مجال الرعاٌاة فً كثٌر من الحاالت، 

 الطبٌة وذلك على النحو التالً:

المساااهمة فااً إنقاااذ الحاااالت الحرجااة بتقاادٌم اإلسااعافات الضاارورٌة  (1

ناااء نقلهاا إلااى قساام لهاذه الحاااالت فاً مكااان وقاوه اإلصااابة، والعناٌاة بهااا فاً أث

العااالج المخااتص. وٌقااوم بهااذه العناٌااة المسااعؾ وهااو عااادة شااخص متماارس 

ومدرب على التعامل ماع هاذه الحااالت. وقاد ٌرتفاع فاً بعاض أقساام الطاوارئ 

االهتمااام بتقاادٌم العناٌااة أثناااء نقاال المرضااى، فٌااتم تقاادٌمها عاان طرٌااق طبٌااب 

أن ٌكاون مثال هاذا متخصص فً مجال الطوارئ، وتحارص هاذه األقساام علاى 

النوه من األطباء موجودا فً وسٌلة النقل سواء أكانت سٌارة إسعاؾ أم طاابرة 

إنقاذ، وكلتاهما تكون عادة مزودة باألجهزة والمعدات التً ٌحتاجها الطبٌاب فاً 

فً تقدٌم العناٌة باالمرٌض أو المصااب  -مثل هذه الحاالت. وهناك أقسام تجمع 



سااعؾ وعلاام وخباارة الطبٌااب المتخصااص، فتحاارص بااٌن خباارة الم -أثناااء نقلااه 

 On Call Medicalعلاى إن ٌكاون هنااك اتصاال مباشار بواساطة الالسالكً  

Direction بٌن المسعؾ فً موقع اإلصابة وبٌن الطبٌب المتخصص فاً قسام )

الطوارئ، ٌتم من خالله االستفسار، وعرض الحالة، وطلاب المشاورة، وتحدٌاد 

التنفٌااذ. وهااذا األساالوب ٌااوفر مزاٌااا متعااددة ماان الخطااوات والتعلٌمااات واجبااة 

أهمها: إمكان تقدٌم مشورة وعلم وخبرة الطبٌب ألكثر من حالة، وكذلك ضامان 

زٌادة فاعلٌة األدوار التً ٌقوم بها المسعفون، األمر الاذي ٌزٌاد احتمااالت إنقااذ 

الماارٌض أو المصاااب، عااالوة علااى تهٌبااة الحالااة للتعاماال معهااا فااورا، فااور 

ها القسم على ضوء ما تاوافر مان معلوماات خاالل االتصاال، بماا ٌضامن وصول

 ،تاااااوفٌر دقاااااابق ؼالٌاااااة قاااااد ٌكاااااون المااااارٌض فاااااً أماااااس الحاجاااااة إلٌهاااااا

 .(هـ1410 حرستانً،

العناٌااة الفورٌااة والعاجلااة بجمٌااع الحاااالت الحرجااة التااً تاارد لقساام  (2

الطااوارئ، كحاااالت التساامم والكسااور المضاااعفة والجااروح القطعٌااة والسااكتة 

القلبٌة أو الدماؼٌة والنزٌؾ الحاد، وإدخال ما ٌحتاج من هذه الحااالت للخادمات 

 الطبٌة المتخصصة  جراحة، وباطنه، وعناٌة مركزه( إلى المستشفى.

فرز الحاالت التً ترد إلاى القسام لتحدٌاد نوعٌاة الرعاٌاة التاً تلازم  (3

كاال كاال حالااة، وكااذلك أولوٌااات تقاادٌم هااذه الرعاٌااة، علااى ضااوء مااد  خطااورة 

 حالة. وفٌما ٌلً تصنٌؾ لهذه الحاالت مع توضٌح األولوٌات الخاصة بها:

وتساتلزم  الحاالت التً ٌكون اضطراب وظابؾ جسم المرٌض فٌها حااداً  (أ 

عناٌة طبٌة فورٌاة ومباشارة، وٌكاون فاً تاأخٌر تقادٌم هاذه العناٌاة تهدٌاد 

لحٌاة المرٌض أو تعطٌل وظابؾ جسمه. وهاذا ماا اصاطلح علاى تسامٌته 

 ومن أمثلة تلك الحاالت: ،(Emergent Cases  "الحاالت الطاربة" بـ

 (Breathing Difficultiesصعوبة التنفس   .1

 (Cardiac Arrestالسكتة القلبٌة   .2

 (Cyanosisزرقة البشرة   .3



 (Severe Hemorrhageالنزٌؾ الدموي الحاد   .4

 ( Severe Head Injuriesإصابات الرأس الخطرة   .5

 ( Comatose Stateحاالت اإلؼماء   .6

 (Poisoningالتسمم   .7

الحاالت التً تهدد فٌها حٌاة المرٌض إذا لم تقدم له العناٌة الطبٌاة  .8

تسامٌة هاذا الناوه مان فً خالل ساعات قلٌلة. وقاد اصاطلح علاى 

 (، ومن أمثلتها:Urgent Cases  الحاالت العاجلةالحاالت بـ

 (Burnsالحرق   .1

 (Major Multiple Fracturesالكسور المضاعفة   .2

 (Urinary Retentionانحباس البول   .3

 (Severe Painاآلالم الحادة   .4

 Foreign Bodies inدخااول أجسااام ؼرٌبااة فااً العااٌن   .5

Eyes) 

 درجة مبوٌة.40.5و  39ارتفاه الحرارة مابٌن  .6

الحاالت التً ٌحتاج فٌها المرٌض لخدمات قسم الطوارئ بسبب انتهااء  (ب 

المستشاافٌات فااً أٌااام العماال العادٌااة موعااد دوام العٌااادات الخارجٌااة ب

والعطالت الرسمٌة وعدم وجود أطباء خصوصٌٌن بعٌاداتهم الخاصاة. 

وٌكثر ؼالبا مراجعاة هاذه الحااالت لقسام الطاوارئ فاً الفتارة المساابٌة 

إلى ما قبل بدء دوام العٌادات الخارجٌة فً صباح الٌوم التالً. وٌطلاق 

االت المرضااااٌة العادٌااااة( ــااااـعلااااى هااااذا النااااوه ماااان الحاااااالت  الح

 Nonemergency Cases أي تلك الحاالت التً لٌسات طارباة وال )

 عاجلة، ومنها:

 (Moderate Headacheأوجاه الرأس البسٌطة   .1

 (Chronic Backacheأوجاه الظهر المزمنة   .2

 (Sore Throatالتهاب الحلق والحنجرة   .3



 (Earacheاآلم فً اإلذن   .4

الماااراجعٌن مااان أصاااحاب تلاااك  وقاااد أوضاااحت بعاااض الدراساااات أن

% ماان الحاااالت التااً 80الحاااالت لقساام الطااوارئ ٌمثلااون أكثاار ماان 

ترد إلى هذا القسم. وهو أمر دعا هذه األقسام فاً بعاض المستشافٌات 

إلااى قصاار تقاادٌم خاادماتها علااى النااوعٌن: األول  الحاااالت الطاربااة(، 

االت والثااانً  الحاااالت العاجلااة(. والعماال علااى توجٌااه ومساااعدة الحاا

من الناوه الثالاث  الحااالت العادٌاة( بحٌاث توجاه لمراجعاة العٌاادات 

أو المراكز الصحٌة مع تقدٌم بعاض المساكنات  ،الخارجٌة بالمستشفى

بمااا ٌضاامن االسااتفادة  ،أو المهاادبات أو اإلسااعافات األولٌااة الالزمااة

المثلى من إمكانات هاذه األقساام فاً تقادٌم الرعاٌاة المناسابة للحااالت 

 أنشبت هذه األقسام أصال من اجلها.التً 

بمعرفاة المسابولٌن فاً الادفاه الطوارئ استقبال الحاالت التً توجه إلى قسم  (4

المدنً عند حدوث الكوارث والزالزل والفٌضاانات أو عناد نشاوب الحاروب 

 إسهاما من القسم فً المشاركة فً تنفٌذ الخطة العامة للدولة فً هذا المجال.

 الخدمة فً قسم الطوارئخطوات تقدٌم  6-6

خطااوات تقاادٌم الخدمااة فااً قساام الطااوارئ بقاادوم الماارٌض سااواء أكااان بسااٌارة  أتبااد

اإلسااعاؾ أم بوسااٌلة نقاال خاصااة، فٌحااول عاان طرٌااق مكتااب االسااتقبال إلااى مكتااب 

( الاذي تقاوم فٌاه ممرضاه مؤهلاه بمقابلاة المرضاى Triage Officeالفارز األولاى  

ٌعانون منها، واستقصاء تارٌخ حدوثها، واخاذ العالماات لتحدٌد طبٌعة الحاالت التً 

الحٌوٌة  كالحرارة والضؽط الدموي( الخاصة بالمرضى، تمهٌدا لفرز هده الحااالت 

 وتحدٌد نوعٌة الرعاٌة التً تلزم كل حالة.

وفً مكتب الفرز ٌتم تحدٌد الحالة من حٌاث كونهاا حرجاة أو عاجلاة أم عادٌاة، فاإن 

أو إلاى  ،إلاى ؼرفاة اإلصاابات لإلنقااذ والعاالج الفاوري كانت حرجاة نقال المارٌض

ؼرفة اإلنعا  أو العٌادة الطبٌة المختصة، وان كانت الحالة عاجلة وتساتدعى النقال 

إلى ؼرفة اإلصابات نقلت إلٌها، وان لم تكن لهاا هاذه الصافة نقلات إلاى مكتاب  فوراً 



ة المختصااة للفحااص لعرضااها أمااام العٌااادة الطبٌاا تسااجٌل المرضااى لتسااجٌلها تمهٌااداً 

والعااالج. وفااً هااذه العٌااادة إمااا أن ٌااتم التعاماال مااع الحالااة بعااد فحصااها، ووصااؾ 

العااالج لهااا، وبعدبااذ تتحااول الحالااة فااً المستشاافٌات الخاصااة إلااى مكتااب التحصااٌل 

وأجاااور العاااالج ثااام المؽاااادرة، أو التوصاااٌة باإلحالاااة إلاااى العٌاااادة الخارجٌاااة فاااً 

ة. وان كانات ى أخر وفً كلتا الحالتٌن تاتم المؽاادرالمستشفى، أو اإلحالة إلى مستشف

مخبرٌااه أو إشااعاعٌة ثاام إعااادة العاارض علااى الطبٌااب بعااد  الحالااة تسااتدعى فحوصاااً 

ظهااور النتااابج، ثاام الفحااص وإعااادة تقٌااٌم الحالااة علااى ضااوء الفحااوص ووصااؾ 

العالج، وان كانت الحالة تستدعً استشارة  طبٌب أخر، عرضت الحالة علٌة لتقٌٌم 

الااة ووصااؾ العااالج. وعلااى ضااوء إعااادة الفحااص ماان قباال الطبٌااب المعااالج أو الح

الطبٌب الذي أخذت مشورته ٌتحدد ما إذا كانت الحالة تستدعً اإلدخال إلى األقساام 

الداخلٌااة بالمستشاافى للتنااوٌم أم ال فااان كاناات ال تسااتدعً، حااول الماارٌض كمااا فااً 

م المؽاادرة أو إلاى تحصاٌل المستشفٌات الخاصة إلى مكتب تحصٌل أجاور العاالج ثا

األجور مع توصٌة بإحالة الحالة إلى جهاة أخار  ثام المؽاادرة. وان كانات تساتدعً 

 (.هـ1410اإلدخال رتبت عملٌة إدخاله وادخل المستشفى  حرستانً،

إلااى ؼرفااة  وممااا هااو جاادٌر بالااذكر، أن الحاااالت العاجلااة التااً اسااتدعت النقاال فااوراً 

وري أو اإلنعا  تماما كالحاالت الحرجاة ٌاتم تساجٌلها اإلصابات لإلنقاذ والعالج الف

الاذي  -من الحاالت العاجلاة–وهنا تتم معها نفس الخطوات التً اتبعت مع المرٌض 

 تم تسجٌله كما أوضحنا فً الفقرة السابقة.

أما فً الحاالت المرضٌة العادٌة  فٌستدعى األمر تحدٌد ما إذا كانات الحالاة تتطلاب 

الفحاص المختصااة أم ال. فاان كانات ال تتطلاب قادمت اإلسااعافات  إلاى عٌاادة تحاوٌالً 

 األولٌة إذا لزم األمر وتمت المؽادرة.

وان كانت تستدعً تم تسجٌل المرٌض واتبعت معاه نفاس الخطاوات التاً تتباع ماع  

 المرٌض بعد تسجٌل. وقد سبق أن أوضحنا ذلك من قبل. 

 



 قسم الطوارئمكونات  6-7

مجماوعتٌن األولاى مجموعاة خادمات المرضاى واألخار  ٌتكون قسم الطوارئ مان 

 للخدمات المساندة بالطوارئ:

 :وتتكون من العناصر التالٌة مجموعة خدمات المرضى (أ 

 مدخل. .1

 منطقة ومكتب لالستقبال والتسجٌل. .2

 صاالت انتظار. .3

 ؼرؾ فحص وعالج. .4

 ؼرفة اإلنعا . .5

 ؼرؾ عملٌات طوارئ. .6

 ؼرفة الؽٌار. .7

 ؼرفة الجبس. .8

 ؼرفة مالحظة. .9

 ؼرفة عزل. .10

 :وتتكون من العناصر التالٌة مجموعة الخدمات المساندة للطوارئ (ب 

 محطة التمرٌض. .1

 ؼرفة للبٌاضات. .1

 ؼرفة للنظافة والتعقٌم فرعٌة لسدوات والمعدات والمهمات الطبٌة المعقمة. .2

 ؼرفة تجمٌع الملوثات حٌث ٌتم فٌها تجمٌع الملزمة الملوثة. .3

 ؼرفة نفاٌات طبٌة. .4

 والمعدات. مستوده للملزمة .5

 ؼرفة للملفات والسجالت. .6

 فراغ النتظار الترولٌات والعربات.  .7

 ؼرفة اتصاالت. .8

 ؼرفة طبٌب مقٌم. .9



 ؼرؾ تؽٌٌر المالبس واستراحة للعاملٌن بالقسم. .10

 معمل للفحص الروتٌنً. .11

 ؼرفة لسشعة المتنقلة. .12

 ؼرفة امن وشرطة. .13

 قسم الطوارئ أو تطوٌر اعتبارات إنشاء     6-8

 :مراعاة النقاط اآلتٌةٌلزم عند التخطٌط إلنشاء قسم الطوارئ ضمن المستشفى 

تحدٌد العدد المناسب من وحادات الفحاص علاى ضاوء عادد الزٌاارات المتوقعاة  (1

ساانوٌا لقساام الطااوارئ. وٌمكاان أن ٌسترشااد فااً هااذا المجااال بإعااداد الزٌااارات 

، علاى أن ٌراعاً وأنواعها فً أقسام الطاوارئ المماثلاة فاً المنااطق المجااورة

 حالاااااااة سااااااانوٌاً 2500إن ؼرفاااااااة الفحاااااااص الواحااااااادة تساااااااتوعب حاااااااوالً 

وبقساااامة مجمااااوه عاااادد الزٌااااارات المتوقعااااة علااااى ، (هااااـ1410 حرسااااتانً،

ٌتحدد العدد المناسب لوحدات الفحص فً القسم، بماا فٌهاا تلاك الوحادات 2500

بمعااادات خاصاااة مثااال: وحااادة األناااؾ، واإلذن،  خاصااااً  التاااً تساااتلزم تجهٌااازاً 

لحنجاارة، ووحاادة اإلنعااا ، ووحاادة اإلصااابات، ووحاادة األمااراض النسااابٌة وا

 والتولٌد، ووحدة العملٌات الصؽر .

تحدٌد المساحة الالزمة للقسم على ضاوء العادد المناساب مان وحادات الفحاص   (2

والؽااارؾ الالزماااة للقاااابمٌن بالخااادمات الفنٌاااة المسااااعدة والخااادمات اإلدارٌاااة، 

 -دورات مٌااه –مرافقٌن، والمرافق العامة  هاتؾ وأماكن انتظار المراجعٌن وال

مٌاه للشرب(، مع مراعاة احتماالت التوسع المستقبلً فً نشاط القسام لمواجهاة 

 الزٌادة المتوقعة فً إعداد الزٌارات.

تخصااٌص أماااكن انتظااار للمااراجعٌن والماارافقٌن علااى أن تاازود بمقاعااد مرٌحااة  (3

 وإضاءة كافٌة وتهوٌة مناسبة.

نتقااال، علااى أن االوجااود ماادخلٌن فااً القساام: احاادهما للمرضااى القااادرٌن علااى  (4

( الخاصااة بتحدٌااد أولوٌااات الرعاٌااة Triageتكااون بااالقرب ماان ؼرفااة الفاارز  

الالزمااة وتوجٌااه المرضااى إلااى وحاادات الفحااص المناساابة، واألخاار للمرضااى 



االت المنقااولٌن بسااٌارات اإلسااعاؾ، علااى أن ٌااؤمن قرٌبااا ماان هااذا الماادخل النقاا

 والكراسً المتنقلة الخاصة بنقل الحاالت الحرجة وبعض الحاالت العاجلة.

من قسام األشاعة والمختبار وجنااح العملٌاات  أن ٌكون موقع قسم الطوارئ قرٌباً  (5

الجراحٌااااة والعٌااااادات الخارجٌااااة وان ٌسااااهل الوصااااول إلٌااااه، وذلااااك بوضااااع 

ن تااامٌن مواقااؾ عاا اإلشااارات الدالااة علٌااه فااً  المماارات المؤدٌااة إلٌااه، فضااالً 

خاصاة باه لساٌارات اإلساعاؾ والشارطة. وفاً الابالد المترامٌاة األطاراؾ مثاال 

المملكااة العربٌااة السااعودٌة ٌفضاال أن ٌكااون بجااوار هااذه المواقااؾ أماااكن تساامح 

بهبااوط طااابرات  الهلٌكااوبتر( التااً قااد تسااتدعً إنقاااذ بعااض الحاااالت ضاارورة 

 استخدامها فً نقل المرٌض إلى القسم.

 

كقؤداة تحلٌقل  اٌٌر المستخدمة فً تصمٌم قسم الطوارئ )الكود األمرٌكً(المع 6-9

 للمستشفٌات بالحاالت الدراسٌة.

( ٌمكااان اساااتعراض المعااااٌٌر مAIA .2006باااالرجوه إلاااى الكاااود األمرٌكاااً  

تمهٌااداً لتطبٌااق هااذه المعاااٌٌر علااً الحاااالت المسااتخدمة لتصاامٌم قساام الطااوارئ 

ساٌتم دراساة هاذه والدراسٌة وقٌاس مدي تحقٌق هذه االعتبارات التصمٌمٌة بها، 

 وفق البنود التالٌة: المعاٌٌر

 أوال: مواصفات مساحٌة

 مساحة السرٌر لمرٌض الطوارئ (1
قدم  120فً حالة مرٌض واحد فً الؽرفة ال تقل المساحة عن   (أ 

  2م 11.15مربع(  
قدم مربع( 80فً حالة أكثر من مرٌض ال تقل المساحة عن   (ب 

  2م7.43
 2م11عٌادة الكشؾ المبدبً وتكون مساحتها   (2
 2م21ؼرفة اإلصابات والقلب على أال تقل عن  (3
مواقؾ السٌارات، موقؾ لكل موظؾ فً الطوارئ وموقفٌن لكل ؼرفة  (4

 عالج وؼرفة كشؾ
 م1.22الباب عن فتحة مداخل الؽرؾ، ال ٌقل عرض  (5



 ثانٌا: العناصر المعمارٌة المتواجدة فً وحدة الطوارئ وتشمل:

 مدخل ممٌز محمً من العوامل الجوٌة  (1
ممر دخول مرصوؾ لحاالت الطوارئ بحٌث ٌسمح بخروج المرضى من   (2

 السٌارات إلى الطوارئ 
محطة االستقبال والمراقبة وٌكون موقعها بحٌث تسمح بمالحظة طاقم   (3

الموظفٌن ومراقبة الدخول إلى منطقة العالج ومداخل المشاة واإلسعاؾ 
 ومنطقة االنتظار للزوار

 ؼرفة كشؾ و عالج  (4
 مستوده للنقاالت وعربات الٌد المتحركة لتوصٌل المرضى  (5
توفٌر منطقة عامة لالنتظار بمنش ت لدورات المٌاه ونوافٌر الشرب   (6

 والهواتؾ
 محطة التحكم بها مركز االتصاالت الالسلكٌة   (7
 ؼرفة لحاالت اإلصابات   (8
 ؼرفة اإلنعا  القلبً.  (9
 ؼرفة تقوٌم العظام وتجبٌرها (10
 ؼرفة لطوارئ األطفال.  (11
 محطات النظافة والتعقٌم.  (12
 ص من النفاٌات الصلبة والسابلةالتدابٌر الخاصة بالتخل  (13
ووحدات أشعة  ،مساحة تخزٌن للملزمة الطبٌة  لتخزٌن عربات اإلنعا  (14

ٌث ٌكون موقعها خارج حركة بح (،والمعدات األخر  ،اكس المحمولة
 كل من ؼرفة العالج والجروح إلىوٌسهل الوصول منها بسهولة  المرور

 والملوثة ؼرفة تخزٌن لتورٌدات المواد النظٌفة المعقمة  (15
 محطة منطقة الملفات والمستندات وأعمال طاقم الموظفٌن  (16
 استراحة مع دورة مٌاه للموظفٌن قرٌبة من الخزابن المؽلقة  (17
ؼرفة أو ؼرؾ مالحظة تكون تحت مراقبة الطاقم الوظٌفً برؤٌة العٌن  (18

 للمرضى الذٌن قد ٌحتاجون إلى مالحظة قبل التنوٌم أو الخروج
منطقة تصنٌؾ حاالت اإلصابات حسب درجة توفٌر مناطق لتوسٌع  (19

 الشدة واألقل والعالج والمالحظة وقت حدوث الكوارث
 حجرة صؽٌرة لعمال النظافة داخل أو بجوار مناطق خدمات الجروح  (20
 ؼرفة عزل  (21
 صالة للعناٌة النفسٌة  (22
 

 ثالثا: العالقات الوظٌفٌة لقسم الطوارئ مع باقً عناصر المستشفى

ألقسام المستشفى األخر  لكً  ومباشراً  سرٌعاً  وصوالً ٌجب أن ٌوفر للقسم  (1
تتم االستجابة الفورٌة ووصول فرٌق اإلنقاذ الطبً المختص للمرٌض فً 

 كوارث ال سمح هللا. أواقل مشوار وصول فً حالة حدوث طارئ 



ٌتضمن قسم الطوارئ على قسم لسشعة وان ٌكون قرٌب  أنكما ٌجب  (2
 ومباشر لقسم المختبر.

 

 مواصفات تنفٌذ فراغات قسم الطوارئرابعا: 

مدخل للطوارئ ممٌز محمً من العوامل الجوٌة وذو ممر مباشر قادم من  (1
، وذو ممر موصل من الطرق العامة مهبط الهلٌكوبتر ان كان ذلك وارداً 
 لمرور عربات اإلسعاؾ والمركبات

متر مربع، باستثناء دورات  11ؼرفة عالج بمساحة خالصة ال تقل عن  (2
المٌاه، ومنطقة االنتظار والمستوده. وٌجب أن تحتو  كل ؼرفة عالج على 
مصباح إضاءة لعملٌة الفحص والكشؾ، وطاولة عمل، ووحدات لؽسٌل 
األٌدي، ولمبات إنارة إلظهار أشعة اكس، وخزابن ومستوده أدوٌة وتدابٌر 
 لسكسجٌن وتفرٌػ الهواء. وٌمكن إٌجاد مساحة إضافٌة بؽرفة العالج بٌن

 الحجٌرات الصؽٌرة للمحافظة على السرٌة.
 

( إلجراءات حاالت Trauma/cardiac  ؼرؾ اإلصابات والقلب (3
 250الطوارئ بما فً ذلك جراحات حاالت الطوارئ بمساحة ال تقل عن  

من المساحة األرضٌة الخالصة. وٌنبؽً أن ٌوجد  2م23.23قدم مربع( 
وأجهزة إظهار أفالم األشعة بكل ؼرفة خزابن وأرفؾ لتورٌدات الطوارئ 

ومصابٌح للفحص وٌنبؽً توفٌر مساحة فراؼٌة إضافٌة ذات ستابر للؽرؾ 
الصؽٌرة للمحافظة على السرٌة الستٌعاب أكثر من مرٌض واحد فً ؼرفة 

 الجروح فً وقت واحد.
 طوارئ األطفال ٌجب أن تتوفر بها: (4

دون متر مربع( ب11.15قدم مربع  120مساحة السرٌر ال تقل عن  .أ 
 مساحة السرٌر للمرافق

 فراغ لسلعاب  .ب 
 عمل ؼرفتٌن للعزل  .ج 
قدم مربع 120ؼرفة لإلنعا  القلبً ال تقل مساحتها عن  .د 

 متر مربع(.11.15 
 معزولة صوتٌا.هـ.     

ؼرفة تقوٌم العظام وتجبٌرها وهذه التدابٌر ٌمكن أن تتم فً ؼرؾ الجروح  (5
مستودعا للجبابر وتورٌدات أو فً ؼرؾ مستقلة وٌنبؽً أن تشمل التدابٌر 

تقوٌم العظام األخر  وحوض للجبس وخطاطٌؾ للشد وأجهزة إظهار أفالم 
 األشعة ومصابٌح الكشؾ والفحص

 

التدابٌر الخاصة بالتخلص من النفاٌات الصلبة والسابلة وهذه قد تكون عبارة  (6
عن حوض سرٌري  اكلٌنٌكى( ذو جهاز لتنظٌؾ مباول األسرة بدفق المٌاه 

 ؼرفة أعمال المواد الملوثة.والسابلة داخل



 

مساحة تخزٌن للملزمة الطبٌة  لتخزٌن عربات اإلنعا  ووحدات أشعة  (7
اكس المحمولة والمعدات األخر  بحٌث ٌكون موقعها خارج حركة المرور 

 وٌسهل الوصول منها بسهولة إلى كل من ؼرفة العالج والجروح.
قمة والملوثة أو المستعملة ؼرفة تخزٌن لتورٌدات المواد النظٌفة المع (8

 وٌنبؽى أن تكون الؽرؾ النظٌفة والملوثة مستقلة دون وصالت مباشرة إلٌها
 

محطة منطقة الملفات والمستندات وأعمال طاقم الموظفٌن وتكون مزودة  (9
بكاونترات وخزابن ومستوده لسدوٌة. وهذه المنطقة ٌمكن أن تكون 

االستقبال ومراقبة المواد  مراكز مراقبة -أو تشتمل على -مشتركة مع 
السامة واالتصاالت.  كما ٌجب توفٌر مدخل قرٌب موصل إلى منش ت 

 ؼسٌل األٌدي
 

ؼرفة عزل ٌجب أن تتوفر ؼرفة واحدة على األقل لعزل العدو  المنتقلة  (10
جوا. وٌمكن أن ٌكون موقع ؼرؾ العزل مع وحدات التمرٌض الفردي  

إلقامة الحاالت الحادة العادٌة  ؼٌر وٌمكن أن تستؽل هذه الؽرفة/الؽرؾ 
الناقلة للعدو ( حٌن ال ٌكون بالمستشفى مرضى ناقلٌن للعدو  بالهواء.  
كل ؼرفة من هذه النوعٌة من الؽرؾ ٌجب أن تحتوي على سرٌر واحد 
فقط وٌخضع لهذه االشتراطات ؼرؾ الحاالت الحادة المذكورة هاهنا وهذه 

 االشتراطات كالتالً:
افر لكل ؼرفة لعزل العدو  المنتقلة جوا مساحة لؽسٌل ٌجب أن تتو (أ 

األٌدي وتؽٌٌر المالبس وتخزٌن المواد النظٌفة والمتسخة وموقع هذه 
المنطقة إما خارج الؽرفة مباشرة أو داخل الؽرفة مباشرة عند لوبً 

 المدخل. 
جمٌع حوابط محٌط وأسقؾ وأرضٌات ؼرفة/ؼرؾ عزل العدو   (ب 

طب بحٌث تؽلق أسطحها وفتحاتها بإحكام المنتقلة جوا ٌجب أن تش
بحٌث ال ٌحدث تسرب للهواء من الخارج إلى هذه الؽرفة أو منها 

 للخارج.
جمٌع أبواب مخارج ؼرفة/ؼرؾ عزل العدو  المنتقلة جوا ٌجب  (ج 

 تزود بتجهٌزات اإلؼالق الذاتً.
ٌجب أن تزود كل ؼرفة من ؼرؾ عزل العدو  المنتقلة جوا  (د 

و د  وحوض ؼسٌل أٌدي مستقلٌن للؽرفة بتوالٌت وحوض حمام أ
 فقط.

   ٌمكن أن تستعمل ؼرفة عزل العدو  المنتقلة جوا للمرضى ؼٌر هـ(  

الحاملٌن ألمراض معدٌة، وذلك حٌن ال ٌكون هناك حاجة لؽرفة       

 لعزل 

 المرضى حاملً العدو  المنتقلة جوا.      



ٌجب أن تثبت بشكل دابم فً كل ؼرفة من ؼرؾ عزل العدو    (و 
المنتقلة جوا أنظمة لمراقبة لحالة ضؽط الهواء داخل الؽرفة ومراقبة 
اتجاه مسار الهواء بصفة مستمرة حٌن ٌكون بالؽرفة مرٌض حامل 

 .عدو  منتقلة جواً 
 

 ٌجب أن ٌؤخذ فً االعتبار عند تنفٌذ قسم العناٌة النفسٌة ما ٌلً: (11
 وصٌة كل سرٌر.خص (أ 
 عدم وجود أي زواٌا حادة. (ب 
 مخارج الؽازات والكهرباء تكون مؽلقة. (ج 
 الباب ٌفتح للخارج. (د 

 

بعاااد أن تااام اساااتعراض الجاناااب النظاااري الخااااص بقسااام الطاااوارئ  حالاااة 

وفااق  ساانقوم فٌمااا ٌلااً ٌتحلٌاال هااذه األقسااام بالمستشاافٌات المختلفااةالدراسااة( 

 عند تصمٌم مستشفٌات المملكة. الكود األمرٌكً األكثر استخداماً 

  



 تحلٌل أقسام الطوارئ فً مستشفٌات مكة المكرمة  6-10

بتحلٌاال واقااع بعااض المستشاافٌات فااً مكااة المكرمااة، ودراسااة مااد   قااام الباحااث 

وكااذلك مااد  تااوافر القااٌم  ،لكااود التصاامٌم المسااتخدم وهااو الكااود األمرٌكااً المالبمااة

اإلساااالمٌة فاااً تصااامٌمها وذلاااك وفاااق اإلطاااار العاااام لمحاااددات وخصاااابص القاااٌم 

المستشفٌات. وقد تبٌن أن هناك اختالؾ من مستشافى إلاى أخار   ماإلسالمٌة لتصمٌ

أو تااوفر العنصاار  ،ماان حٌااث عاادم تااوفر بعااض العناصاار فااً مستشاافى دون أخاار 

 (.29-26األشكال   بدون االلتزام بالمواصفات

 

 مستشفى النور( مخطط أفقً ل28شكل  



 

 

 

 مستشفى حراء( مخطط أفقً ل29شكل  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستشفى منى الطوارئ( مخطط أفقً ل30شكل  



 

 

 

 

 مستشفى الملك عبدالعزٌز( مخطط أفقً ل31شكل  

 

  



 مستشفى النور:

تؤمن المساحة المطلوبة لؽرؾ المفردة لم لفً المواصفات المساحٌة  نجد أن

للسرٌر بخالؾ دورة المٌاه التابعة لها، ولكن نجد مساحة السرٌر فً  2م11.15

حسب  2م11. وان مساحة عٌادة الكشؾ اقل من 2م7.43الؽرؾ الكبٌرة محققة 

ؼرفة السرٌر المفرد( اقل من  –الكود. وكذلك مداخل الؽرؾ  عٌادة الكشؾ 

 .خالفة للكودعملت بطرٌقة معزل ؼرفة ، وم1.22

أما فً العناصر المتواجدة فً القسم فنجد أن جمٌع العناصر توفرت ماعدا 

مستوده للملزمة  –ؼرفة للنفاٌات الطبٌة  – مستوده خاص بالنقاالت والعربات 

صالة  –حجرة لعمال النظافة  –صالة لفرز الحاالت أثناء الكوارث  –الطبٌة 

 للعناٌة النفسٌة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التحليلية لقسم الطوارئ بمستشفى النورالدراسة 

 

 مي من العوامل اجلويةاحملميز ادل ادلدخل
رصوؼ حلاالت الطوار  يحيث يسم  خبروج وادل

 .الطوار  إىلادلرضى من السيارات 

 

 

 

تحقيق اخلصوصية  ي سرير استخدام الستائر ل
وذلك  الطوار  للغرؼ اليت هبا أسرة مشرتكة

  اخلصوصية.للمحافظة على 

 

 

 

والذي الفراغ ادلخصص النتظار النساء شكل 
مت استحدارو بعد االنتهاء من تنفيذ قسم 

  الطوار 



 

 

مت حتقيقو  ي قسم والذي طوار  األطفال مسط  
م تنفذ مواصفات مع مالحظة عدالطوار  ولكن 

غرفة لإلنعاش  و غرفتني للعزلالكود من حيث 
 .القليب

 

 

 

 

 

فراغ سلصص لوظيفة قسم ادللفات مت عملو  ي 
خاصة  بكاونرتات وخزائن زودومل ي أخرى

 بادللفات واستقباذلا.

 

 

 

وضع الرتوليات والعربات  ي ادلساحة ادلخصصة 
 لتوسع وفرز احلاالت أرناء الكوارث ال مس  اهلل

 

 

 

 



 

 

وضع السرير  ي قسم الطوار  وجبانبو أرفف 
شلا يعيق  مستودع للملزمة الطبيةكاستخدمت  

 العاملني ارناء الكشف على ادلريضحركة 

 

 

 

 

 

 

نتيجة لعدم  هااستخدام الطرقات أيضا لتخزين
وجود مستودع للملزمة الطبية واألدوية بالقسم 

 أدى إىل

 

 

 

 

عدم وضوح طريق الوصول إىل غرفة الطوار ,  
كما أن عالقة القسم باألقسام العالجية األخرى 

 ليست قوية

 

 

 



 

 

 

 

ادلوظفني من أطباء وطبيبات توفري غرؼ السرتاحة 
 شلا حيقق الفصل بني اجلنسني

 

 

 

 

 

 

بدون االلتزام الحقا غرفة العزل مت تنفيذىا 
حيث أهنا  بالكود من حيث مواصفات تنفيذىا

ال حتقق الوظيفة ادلطلوبة وىي عدم نقل 
 .العدوى

 

 

 

زلطة التمريض  ي غرفة ادلالحظة مل تصمم 
اإلشراؼ على بالطريقة الصحيحة من حيث 

  ادلرضى وتأمني ادلتطلبات الالزمة للعمل

 

 



 

 

 

 

 

زلطة التمريض بني أسرة طوار  الرجال والنساء 
 حيث اإلشراؼ على صالة الطوار 

 

 

 

 

 

قسم الرجال للطوار  مت حتقيق اخلصوصية بوضع 
ستارة لكل سرير وتأمني متطلبات كل سرير 

 للكشف على ادلريض

 

 

 

مت حتقيق متطلبات قسم النساء شلارال لقسم 
 الرجال 

 

 

 

 



 

 

  

زلققة دلتطلباهتا حسب غرفة التجبري مت تامني 

 الكود.

 

 

 

غرفة الطبيب ادلناوب حيث مت التعديل  ي 

وظيفتها بإضافة وظيفة أخرى لتستخدم باإلضافة 

إىل كوهنا غرفة طبيب مناوب، غرفة حتكم 

 واتصاالت.

 

  

 

والعالج مل تكتمل مواصفات غرفة للكشف 
تنفيذىا حسب الكود من جتهيز ) مصباح أشعة 

  ومغسلة وخزائن ومستودع لألدوية.



 :مستشفى حراء -

، ففً ؼرفة الكشؾ لم تحقق المساحة بالكود لم تلتزمتعتبر من المستشفٌات التً 

 . أما فً العناصر المتواجدة فًالمطلوبة، كما أن عرض األبواب أقل من المطلوب

ؼرفة -القسم فنجد أن جمٌع العناصر توفرت ماعدا  ؼرفة تقوٌم العظام وتجبٌرها

مستوده  -مساحة لتخزٌن الملزمة الطبٌة -ؼرفة طوارئ األطفال–للنفاٌات الطبٌة

–حجرة لعمال النظافة-استراحة للموظفٌن مع خدماتها -للمواد المعقمة والملوثة

 صالة للعناٌة النفسٌة(

 

ر  كمدخل مستقل زلمي من تنفيذ مدخل الطوا

 العوامل اجلوية.

 
  
 

 

منطقة ختزين العربات والرتوليات جبوار مدخل الطوار  زلققة 

 دلواصفات الكود.

 

  

منطقة الدخول لقسم الطوار  ضيقة مل توفر هبا منطقة لفرز 

 احلاالت أرناء الكوارث ال مس  اهلل.

  



 

 ومل تنفذ حسب مواصفات الكودغرفة الكشف 
ومل جتهز من حيث  مساحتها صغريةحيث أن 
 األجهزة.

 

 

 

 

بدون االلتزام بالكود من الحقا غرفة العزل مت تنفيذىا 
حيث أهنا ال حتقق الوظيفة  حيث مواصفات تنفيذىا

 .ادلطلوبة وىي عدم نقل العدوى

 

  

 

فصل قسم الطوار  الرجال عن النساء  ي ادلداخل 

 لكن يرتبط داخليا مع بعضهما فقط و 

  

 

 

 



 

 

ختدم قسمي الطوار  ولكن صلد أهنا زلطة التمريض 

 صغرية غري مكتملة التجهيز.

 

 

  انتظار الرجالمنطقة 

 

 

 

 

مكتمل من حيث التجهيز ولكن صلد سرير الطوار  
انو استخدمت بعض فراغات األسرة كمستودع 

 والتمريض.للملزمة واألدوية شلا يعيق حركة األطباء 

 

 

 

 



 

 

متوافقو مع الكود ومت وضعها  ي  اإلنعاش القليبغرفة 

 قسم النساء لشيء من اخلصوصية.

 

  

 

 

النفايات الطبية مل جتهز من البداية كغرفة للنفايات 
وإمنا استحدرت مؤخرًا شلا جيعلها غري مناسبة  الطبية

 .للوظيفة موقعاً وتنفيذاً 

 

 

 

ولكن مل توفر كانت غرفة للكشف اسرتاحة األطباء  

 هبا دورة مياه خاصة هبم.

 

 



  

 :مستشفى الطوارئ -

إال أن مداخل الؽرؾ اقل من  تعتبر من المستشفٌات التً التزمت بالكود نسبٌاً 

م  عٌادة الكشؾ( وكذلك عدم وجود ؼرفة مفردة فً القسم. أما فً العناصر 1.22

المتواجدة فً القسم فنجد أن جمٌع العناصر توفرت ماعدا  ؼرفة لطوارئ األطفال 

 صالة للعناٌة النفسٌة(. –ؼرفة عزل –

 

مدخل للطوار  شليز زلمي من العوامل اجلوية يستعان 
 و  ي فرز احلاالت  ي حالة الكوارث ال مس  اهلل.ب

 

  
  

 

صالة االستقبال وسيعة تستخدم  ي فرز احلاالت 
وتوزيعها حيث أهنا تتصل بعدة مصاعد والعالقة 

 مباشرة مع العمليات والتنومي والعناية ادلركزة.

 

 

   
منطقة ختزين العربات والرتوليات قريبة من مدخل الطوار  

 اإلمداد.تسم  بعملية 



 

غرفة الكسور والعظام صممت سلصصة ذلا متكاملة من 

 حيث التجهيز.

 

 

  
 

 

 اسرتاحة للممرضات مع خدماهتا .

 

 

  

 

زلطة التمريض لقسم ادلالحظات رلهزة من حيث الكاونرت 

 التخزين.

 

 



 

 

مكتب خدمات التمريض متوسط  ي القسم يشمل على 

 اخلدمات الالزمة.

 

  

 

متوافقة مع الكود االمريكي ادلستخدم  ي غرفة الكشف 

 تصميم ادلستشفى حيث اهنا متكاملة التجهيز.

 

 

  

 

غرفة التجبري خاصة بقسم الطوار  يوجد هبا مجيع 

 ادلتطلبات.

 

 

 



 

 

مستودع للمواد النظيفة وأخر للمتسخة مصممة لنفس 

 الغرض.

 

 

 

اخلدمات ادلكملة للطوار  من سلترب وأشعة هبا كل 

 ادلتطلبات.

 

 

 

 

 غرفة االتصاالت والتحكم اخلاصة بأعمال الطوار .

 

 

 



 

 

السجالت الطبية لقسم الطوار  وصلد ان موقعهاً قريباً من 

 االستقبال.

 

 

  

 

 

 

غرفة كشف وعالج خاصة بالطوار  ألكثر من سرير 

 مطابق للمواصفات.

 

  

 

 االستقبال اخلاص بالطوار .

 

 



 :العزيز مستشفى الملك عبد -

قل من أإال أن مداخل الؽرؾ  تعتبر من المستشفٌات التً التزمت بالكود نسبٌاً 

 م  عٌادة الكشؾ( وكذلك عدم وجود ؼرفة مفردة فً القسم.1.22

أما فً العناصر المتواجدة فً القسم فنجد أن جمٌع العناصر توفرت ماعدا 

ؼرفة لطوارئ  - اإلصاباتؼرفة لحاالت  – مستوده خاص بالنقاالت والعربات 

 ؼرفة عزل( –حجرة لعمال النظافة  -محطة منطقة الملفات والمستندات–األطفال

 

 

حتقيق الكود ادلستخدم لتنفيذ مدخل الطوار  من 
 حيث اخلصوصية والتميز واحلماية من العوامل اجلوية.

 

  

 

منطقة ختزين العربات والرتوليات والفرز  ي حالة الكوارث مل 

 منطقة خاصة وإمنا مت وضعها  ي صالة الطوار .ختصص ذلا 

 

 

 



 

 

 منطقة منفصلة لطوار  النساء ذات أسرة متعددة.

 

 

  
 

منطقة خاصة بإدارة الطوار  وقسم ادلخترب متصل 

 بقسم الطوار .

 

 

 

 

منطقة االستقبال لقسم الطوار  ويتض  لنا منطقة 

 االنتظار اخلاصة بالرجال.

 

 



 

 

صالة طوار  الرجال ذات أسرة متعددة ويظهر  ي 

 هناية الصالة زلطة التمريض 

 

 

 

 منوذج سرير الطوار  بو التجهيزات اخلاصة بو.

 

 

 

غرفة طوار  للحاالت النفسية وتعترب مستشفى ادللك 

عبدالعزيز ىي الوحيدة اليت يوجد هبا غرفة للحاالت 

 النفسية.

 

 



 

مبحطة دتريض رجال ويوجد غرفة السرتاحة العاملني 

 هبا اخلدمات الالزمة.

 

 

 

غرفة اإلنعاش القليب متصلة بالقسم زلققة للكود 

 ادلستخدم.

 

 

 

منوذج لسرير اإلنعاش القليب ويظهر ختزين ادللزمة الطبية 

  جبوارة.



 

صالة لتنومي ادلرضى دلن حتتاج حاالهتم دلالحظة 

 مؤقتو.

 

 

 

 

والتحصيل دلن ليس استقبال حلاالت الدخول 

 .لديهم أىلية عالج

 

 

 

عيادة الكشف بقسم الطوار  ولكن مل جتهز باخلدمات 

 الالزمة.

 

 



 

مكتب الطبيب لعيادة الكشف  ي الطوار  ينقصة 

 بعض التجهيزات.

 

 

 

 

غرفة اجلبائر والكسور خاصة بقسم الطوار  

 مكملة من التجهيزات اخلاصة هبا

 

 

 

 

 

 الطوار .غرفة ضماد خاصة بقسم 

 

 

 

 

 



 

 

صيدلة خاصة بقسم الطوار  وىي من 

 الضروريات بالقسم.

 

 

 

 

مستودع للملزمة الطبية بعيد نسبيا عن 

 صاالت الطوار .

 

 

 

 

اسرتاحة ألطباء قسم الطوار  لكن التوجد هبا دورة 

 مياة شلا جيعلها ليست متفقة مع الكود.

 

 



 

 الخالصة. -

فً أربعة مستشفٌات بمكة المكرمة، وتم  فً هذا الفصل تم تحلٌل قسم الطوارئ

التعرؾ على مد  مالبمة ومطابقة تصمٌم المستشفٌات للمعاٌٌر التصمٌمٌة 

استناداً علً المعاٌٌر والمحددات الخاصة بالكود  المستخدمة فً تصمٌمها.

 األمرٌكً.

فً المكونة المهمة لقسم الطوارئ عناصر بعض الوقد تبٌن للباحث عدم وجود  

المستشفٌات وكذلك عدم االلتزام بالمواصفات المساحٌة للفراؼات. كما أن بعض 

تصمٌم قسم الطوارئ فً تلك المستشفٌات ٌؽلب علٌه اجتهادات شخصٌة من قبل 

وسنقوم فً الفصل  مسبولً المستشفى وخاصة األطباء العاملٌن فً تلك األقسام.

بتوضٌح  توصٌات التصمٌمٌةوالذي سٌحتو  على النتابج العامة للدراسة والالتالً 

ٌأخذ فً  المبانً العالجٌةإطار عام لتصمٌم نتابج الدراسة المٌدانٌة ووضع 

االعتبار المعاٌٌر التصمٌمٌة المتعارؾ علٌها، مع ربطها بالقٌم اإلسالمٌة لقسم 

 . كحالة دراسٌة الطوارئ على وجه الخصوص

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل السابع  
 

 

 

 

 نتائج و توصٌات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النتائج العامة والتوصٌات

  المقدمة : 1-3

عرض ألهم نتابج الدراسة وصوالً إلً وضع أسس تصمٌم  الفصلهذا بسٌتم 

المستشفٌات بمرجعٌة القٌم اإلسالمٌة السابدة فً المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة 

 والمرتبطة بالعادات والتقالٌد والثقافة الخاصة بالمجتمعات والالزمة لتحقٌق أفضل

 أداء وظٌفً لهذه النوعٌة من المبانً المهمة. وٌنتهً بعرض ألهم التوصٌات.

 النتائج : 1-4

تم تقسٌم النتابج إلً ثالثة اقسام داخلٌة وأولها:النتابج المتعلقة باألسس     

التصمٌمٌة لمبانً المستشفٌات بشكل عام، وثانٌها: النتابج الخاصة بالقٌم اإلسالمٌة 

وكٌفٌة مراعاتها عند تصمٌم المستشفٌات، وثالثها: األسس التصمٌمٌة الخاصة 

لنتابج علً ما تم الوصول إلٌه خالل الدراسات بأقسام الطوارئ. وقد اعتمدت هذه ا

 النظرٌة والمٌدانٌة التً تم التطرق إلٌها فً هذه الدراسة.

 النتائج المتعلقة باألسس التصمٌمٌة لمبانً المستشفٌات بشكل عام:أوالً: 

 فً جمٌع المجتمعات وفً مختلؾ العصور قبل تصمٌم المستشفٌات  ارتبط

ع ودٌنه، حٌث كانت هناك عالقة وثٌقة بٌن دور بثقافة المجتمظهور اإلسالم 

 وؼٌرها من دور العبادة ومناهل الثقافة. الرعاٌة الصحٌة والمعابد والكنابس

 

  معاٌٌر ووفق قٌم  ،فً المدن اإلسالمٌة ستشفٌاتبناء المفً تطور حدث

والسنة النبوٌة  ،ن الكرٌم القر استمدت من مصادر التشرٌع اإلسالمً:

 .بإتباه أعلى مستوٌات الدقة والجودة. وكان ذلك المطهرة

 

  على المشافً  كنموذج للقٌم الدٌنٌة قبل ظهور اإلسالم( سٌطرة الكنٌسة

كانت المستشفى فً العالم الؽربً المسٌحً فالقرن الرابع المٌالدي  من داٌةب

على دور التً تضم س، ونابمؤسسة كنابسٌة وثٌقة الصلة باألدٌرة والك

 والعالج.للضٌافة 

 



 الطب فً عصر ما قبل التارٌخ مؽلفا بالخرافات والسحر والمعتقدات  كان

 مع بروز كبٌر لدور الكهنة.  الدٌنٌة

 

  ًق.م 2900الحضارة المصرٌة القدٌمة حوالً عصر بدأ تارٌخ الطب ف  

 ؼٌر مستقلة صحٌة المبانً وكانت الالمعابد بكان الكهنة ٌعالجون المرضى و

 

  أول من عرؾ العٌادات الطبٌة للفحوصات المتخصصة اإلؼرٌق ٌعد

الرومان أول  بٌنما ٌعد ،معابد  لهة الطب بظهور  الالزمة لعالج المرضى

حٌث أقاموا الدور الصحٌة  ،هندسة المبانً الصحٌةمن أهتم وبره فً 

 .المعابد لعالج المرضى من عامة الشعبجعلوا و ،لعالج الصفوةالمستقلة 

 

  وٌعد ذلك بداٌة االرتباط ، أول مستشفى فً اإلسالم االسلمٌةخٌمة رفٌدة تعد

الوثٌق بثقافة المجتمع اإلسالمً بهذه الفترة، حٌث كانت هذه الخٌمة فً 

 موقع أحد الؽزوات التً كانت سابدة فً هذه الفترة ضد مشركً قرٌ .

 

 ًعصر النهضة األوروبٌة حدثت طفرة كبٌرة فً مجال الرعاٌة  أما ف

على مبانً الخدمات الصحٌة  كبٌراً  أثرت تأثٌراً بصورة  أوروبا الصحٌة فً

 وظهرت ممٌزات كبٌرة لتوزٌع العناصر. من الناحٌة المعمارٌة والتخطٌطٌة

 

  طااور هاباال فااً أسااس تخطااٌط مبااانً بأوروبااا توفااً القاارن العشاارٌن حاادث

لتطاور الكبٌار فاً نظرٌاات تخطاٌط المادن، لنتٌجاة كالرعاٌة الصحٌة، وذلك 

ذلك التطاور لام الصناعً، والطفرة فً ماواد اإلنشااء الحدٌثاة، ٌضااؾ والتقد

الكبٌاار فااً مجااال تكنولوجٌااا األجهاازة الطبٌااة، والعلااوم الطبٌااة، والتصاامٌم 

 المعماري لذا ظهرت المستشفٌات الضخمة ذات التصامٌم المختلفة.

 

  االلتاااازام باعتبااااارات التصاااامٌم المعماااااري للمستشاااافٌات  الوظٌفٌااااة، ٌجااااب

 التخطٌطٌة( واإلنشابٌة، والجمالٌة والبٌبٌة، والمناخٌة، واالقتصادٌة، و

 الخطااأ واالرتجااال عنااد تصاامٌم هااذه المبااانًتجنااب المعمااارٌٌن علااً ب ٌجاا 

باالستناد علً األسس والمعاٌٌر العالمٌاة الحدٌثاة ماع عادم إؼفاال تاأثٌر القاٌم 

  .والمعتقدات الخاصة بالمجتمع المسلم



 

 ٌم الخاااص بجمٌااع األقسااام المعمارٌااة الداخلٌااة المختلفااة ٌجااب مراعاااة التصاام

لمبنً المستشفً وفاق المعااٌٌر والمحاددات العالمٌاة الخاصاة بكال قسام وفاق 

 احتٌاجات المجتمعات كل وفق خصابصه. 

النتائج الخاصة بالقٌم اإلسالمٌة وكٌفٌة مراعاتها عند تصمٌم ثانٌاً: 

 المستشفٌات:

 ثابتااة لثبااات  ، وهااً قااٌمالقٌم فااً اإلسااالمباا ظهاارت أهمٌااة االلتاازام الكاماال

تتؽٌاار منااذ أن ُبعااث النبااً صاالى هللا  كونهااا لاامول ،مصادرها  القااران والساانة(

 .علٌه وسلم إلى ٌومنا هذا

 

  لقٌم الحضارٌة هً أحد أناواه القاٌم، وهاً المرتبطاة بالبنااء الحضااري اتعد

وهااً ذات طااابع ، لسمااة اإلسااالمٌة متمثلااة فااً التقاادم العقلااً والمااادي معاااً 

اجتماااعً عمرانااً، كاالسااتخالؾ، والمسااؤولٌة، والحرٌااة، واالعتاادال وعاادم 

 ... اإلسراؾ، والمساواة، والعمل، والقوة، واألمن، والسالم، والجمال

 

  هناك توساع فاً مجااالت القاٌم فاً اإلساالم، فهاً ماع اإلنساان ونفساه، وماع

اإلنسان وربه، ومع اإلنساان ومجتمعاه، وماع اإلنساان وذوٌاه، وماع اإلنساان 

 الطبٌعة ومحتوٌات، بل إن القٌم مالزمة لسلوك اإلنسان طٌلة عمره.و

 

  نًإنسااابعاد وٌجاب علااً المعمااري اإللمااام بالمعااٌٌر اإلضااافٌة مان مرونااة ،

 .لعادات والتقالٌد اإلسالمٌة والخلفٌة الثقافٌةلمراعاة و

 



  البعد اإلنساانً والراحاة النفساٌة خاصاة تصمٌم المبنً الطبً ٌحقق ٌجب أن

والتااً تتحقااق بتااوفٌر القااٌم ، المساالمٌن الفراؼااات التااً ٌسااتعملها المرضااىب

 اإلسالمٌة داخل األماكن التً ٌتم عالجهم بها.

 

 مراعاة الخلفٌة الثقافٌة للمرٌض وما ٌترتاب علٌهاا مان سالوك وعاادات  ٌجب

أن ٌااؤدي لضاامان  وتقالٌااد ٌجااب أن تاانعكس فااً معاااٌٌر التصاامٌم للمستشاافى.

لخدمة النوعٌاات المختلفاة  ه ووظابفه المختلفة على أكمل وجهلمستشفى دورا

 من المرضً خالل مختلؾ الخدمات الطبٌة المقدمة لهم.

 

 وأن ٌحقاق  تعاالٌم التكافال فاً الادٌن اإلساالمً الحنٌاؾب الكامل لمتثاٌلزم اال

 التصمٌم المعماري بتوفٌر المؽسلة وأماكن للخدمات الطبٌة المساعدة. 

 

  العرب المسلمٌن هم أول من قاموا بتقساٌم المستشافٌات إلاى أقساام تبعاا لناوه

كاان البٌمارساتان مقساما بشاكل عاام إلاى قسامٌن: احادهما للرجاال، فالمرض 

واألخر للنساء. ونذكر هنا أن الكود المعمااري العاالمً لتصامٌم المستشافٌات 

قسامٌن: إلاى  كال قسام بالمستشافىتقساٌم ٌؤكد على  (التنوٌم لسقسام الداخلٌة 

 ونساء. ،رجال

 

   المحتارم للقاٌم  -( ارستانالبٌمظهر نجاح تصمٌم المستشفً اإلسالمً القدٌم

المستشاافٌات ونظااام تقسااٌم  هخااالل المقارنااة بااٌن نظااام تقسااٌم -اإلسااالمٌة 

إلى نفس األقسام مع وجاود بعاض  تم تقسٌمه أن كالهما قدتبٌن و، المعاصرة

 إلى التطور التكنولوجً لسجهزة الطبٌة. الراجعةالفروق والزٌادات 

  تكاون محققاة لمٌة ومنها األمرٌكٌاة لوالمواصفات العاٌنبؽً مراجعة المعاٌٌر

 . لثقافات وعادات وقٌم المجتمع المسلم

 



  عدم مراعااة أداء الصاالة، والخصوصاٌة باٌن الجنساٌن، وراحاة ونفساٌة ٌعد

 مع ثقافة المجتمع فً المملكة العربٌة السعودٌةمن أهم التناقضات المرٌض. 

 .داخل المواصفات األمرٌكٌة

 

 االعتادال وعادم اإلساراؾ شطٌبات المختلفة مراعااة ٌلزم عند اختٌار مواد الت

 الخاصة بالعمارة والتصمٌم المعماري.الواجبة والقٌم اإلسالمٌة  كأحد

 

 بكشؾ العورة أثناء  تتعلقالتً ضوابط ٌجب أن ٌراعً التصمٌم المعماري ال

والخاصاة من قبال مجماع الفقاه اإلساالمً  والتً تم إقرارها عالج المرٌض،

بعااادم كشاااؾ العاااورة باااٌن الجنساااٌن، وٌاااتم ذلاااك بتخصاااٌص أمااااكن اإلقاماااة 

 والفراؼات العالجٌة لكالهما بصورة منفصلة تماماً 

 

  ٌجااب تحقٌااق عالقااات التجاااور بااٌن العناصاار المختلفااة، وتحقٌااق درجااات

  .األقسام داخلبٌن الجنسٌن التمٌٌز الخصوصٌة العالٌة، مع 

 

  المسااتقبلً وذلااك  المرونااة والقابلٌااة للتوسااعات ٌااتم تحقٌااق اعتبااارٌجااب أن

 للمساعدة علً تحقٌق اعتبارات ومحددات القٌم اإلسالمٌة

 

  :ة الخاصة بؤقسام الطوارئاألسس التصمٌمٌثالثاً: 

 ٌ بمباانً المستشافٌات مان األقساام ذات األهمٌاة الخاصاة قسام الطاوارئ عتبر

مسااتمرة ماان وحاادات المستشاافى التااً لهااا عالقااة مباشاارة و ٌعااد واحااداً فهااو 

قبال ٌسااهم فاً إنقااذ المرضاى كخطاوة أولاى، كماا  .ًبالعمل المستمر الٌاوم

 بالمستشفً  تحوٌلهم إلى أقسام العناٌة األخر 

  جمٌااع وظااابؾ المستشاافى المختلفااة ماان: بأنااه ٌشاامل ٌتمٌااز قساام الطااوارئ

 وتنوٌم، وجراحة.استقبال مرٌض، وفحص، وتشخٌص، وعالج، 



 أن ٌكاااون  ٌجاااب أن ٌكاااون المااادخل مااان الشااااره الخاااارجً مباشااارة فٌجاااب

منسااوب الماادخل فااً مسااتو  منسااوب الشاااره أو ٌااتم عماال منحاادر  للهبااوط 

والصعود( وذلك فً حالة ارتفاه القسم عن منساوب الشااره. ومان المفضال 

 .عمل مدخلٌن احدهم لسٌارة اإلسعاؾ واألخر للمرٌض القادم مترجال

 تؤدي إلى زٌادة اإلقبال علاى اساتخدام قسام التً هامة العوامل ٌجب دراسة ال

ومنهاا  الطوارئ ومن ثم تبٌن مد  أهمٌة وضرورة هذا القسم فاً المستشافى

ما ٌخص العوامل البشرٌة كالزٌادة السكانٌة ومنهاا ماا ٌخاص األطبااء ومنهاا 

 ما ٌخص العوامل الخارجٌة. 

 ختلؾ خطوات تقدٌم الخدماة الطبٌاة فاً قسام ٌجب أن ٌكون المعماري ملم بم

علاً المكوناات المعمارٌاة المختلفاة داخال هاذا  كالطوارئ ودراساة تاأثٌر ذلا

القسم، والتً اصاطلح إلاً تقساٌمها داخلٌااً إلاً مجموعاة خادمات المرضاً، 

 ومجموعة الخدمات المساعدة للطوارئ.

  الكااود والمعتمادة علااً المعاااٌٌر المساتخدمة فااً تصاامٌم قسام الطااوارئ تضام

للعناصار مسااحٌة المواصافات (ال1  مجموعاة مان األجازاء وهاً: األمرٌكً

العالقاااات  (3  ،العناصااار المعمارٌاااة المتواجااادة فاااً وحااادة الطاااوارئ( 2 

مواصااافات ( ال4 الوظٌفٌاااة لقسااام الطاااوارئ ماااع بااااقً عناصااار المستشااافى 

 .فراؼات قسم الطوارئالخاصة ب ٌةتنفٌذال

  المساتخدم الشاابع ولكاود التصامٌم  المالبمةمد  الحالة ة دراسٌجب أن تضم

وكاذلك ماد  تاوافر القاٌم اإلساالمٌة فاً تصامٌمها وذلاك  (،الكاود األمرٌكاً 

 المستشفٌات. موفق اإلطار العام لمحددات وخصابص القٌم اإلسالمٌة لتصمٌ

  الدراسااة التطبٌقٌااة والمٌدانٌااة المالحظااات الخاصااة بماان وهناااك مجموعااة

الحالااة التااً تاام تطبٌقهااا علااً مستشاافٌات النااور، وحااراء، ومنااً ودراسااات 

 وتضم: للطوارئ، والملك عبد العزٌز



تتساااااوي مستشاااافٌات الطااااوارئ بمنااااً والملااااك عبااااد العزٌااااز فااااً  (1 

المواصفات المساحٌة التً تم تحقٌقها، وتقل عنهما درجاة مستشافٌات 

 النور وحراء.

تفتقااد األربااع مستشاافٌات لعاارض مااداخل الؽاارؾ بااالكود األمرٌكااً   (2 

 .م1.22والمقرر لها 

ٌتوفر بمبنً منً للطوارئ معظم العناصر المعمارٌة الواردة بالكود   (3 

األمرٌكً، فجمٌع العناصر موجودة بهاا عاداً ؼرفاة طاوارئ األطفاال 

 وؼرفة العزل وصالة العناٌة النفسٌة.

% مان 73فً الملك عبد العزٌاز نسابة ٌتحقق بمستشفً النور ومستش (4 

 العناصر المعمارٌة الواردة بالكود األمرٌكً.

ٌعتبر مستشفً حراء أقل هذه المستشفٌات تاوفراً للعناصار المعمارٌاة  (5 

 الواجب توفرها وفق للكود األمرٌكً.

ٌلاازم تقٌااٌم هااذه المكونااات والعناصاار المعمارٌااة ماان منظااور القااٌم  (6 

 ا علً تحقٌق هذه القٌم.اإلسالمٌة ومدي تأثٌر تواجده

 

  ٌمكن تلخٌص نتابج الدراسة المٌدانٌة والتً تم تطبٌقها علاً مستشافٌات مكاة

المكرماااة كنمااااذج للمستشااافٌات التاااً ٌجاااب أن تحتااارم القاااٌم اإلساااالمٌة فاااً 

  الجدول التالً:

 

 

 

 

 

 

 



 

المعمارٌة ومدى العناصر وفق  بالمستشفٌات محل الدراسةتقوٌم قسم الطوارئ 

 بالكود األمرٌكً االلتزام بالمواصفات القٌاسٌة

 

الملك  الطوارئ حراء النور الوصف م

 عبدالعزٌز

 مواصفات مساحٌة

غرفة  2م 11.15مساحة السرٌر  1

 مفردة

___ ___ ___ ___ 

فً حال  2م7.43مساحة السرٌر  2

 وجود أكثر من سرٌر
    

   X X 2م11مساحة عٌادة الكشف  3
     2م21غرفة اإلصابات والقلب  4
 X X X X م1.22مداخل الغرف  5

 العناصر المعمارٌة المتواجدة فً الطوارئ

     مدخل ممٌز محمً من العوامل الجوٌة 1
     مرصوف لحاالت الطوارئممر دخول  2
     االستقبال والمراقبةمحطة  3
     غرفة كشف و عالج 4
 X   X مستودع للنقاالت وعربات الٌد 5

     منطقة عامة لالنتظار 6
     محطة التحكم واالتصاالت  7
 X    غرفة لحاالت اإلصابات 8

     غرفة اإلنعاش القلبً 9
   X  غرفة تقوٌم العظام وتجبٌرها 10
 X X X  غرفة لطوارئ األطفال 11

     محطات النظافة والتعقٌم 12
التدابٌر الخاصة بالتخلص من النفاٌات  13

 الصلبة والسائلة

X    

   X X مساحة تخزٌن للملزمة الطبٌة 14
غرفة تخزٌن لتورٌدات المواد النظٌفة  15

 المعقمة والملوثة
 X   

 X   X محطة منطقة الملفات والمستندات 16

   X  استراحة مع دورة مٌاه للموظفٌن 17
     غرف مالحظة 18
مناطق لتوسٌع منطقة تصنٌف حاالت  19

 اإلصابات
    

 X X  X حجرة صغٌرة لعمال النظافة 20

 X X   غرفة عزل 21

  X X X صالة للعناٌة النفسٌة 22



 التوصٌات: 1-5

 بما ٌلً:البحثٌة توصً هذه الدراسة 

  ضرورة البدء فً إعداد كود محلً ٌضم المعاٌٌر التصمٌمٌة الالزم توفرها

عند إنشاء المستشفٌات بالمنطقة العربٌة مع عدم إؼفال دراسة األكواد 

 العالمٌة واالستناد علٌها ولكن بعد التطوٌع والتعدٌل. 

  وفق ثقافة ٌجب أن ٌتم إعداد التصمٌمات المعمارٌة لمبانً المستشفٌات

 مسلم.السعودي كمجتمع المجتمع 

  ٌقااوم المساابولون عاان الصااحة بتعاادٌل السٌاسااة الصااحٌة فكااراً ضاارورة أن

ومنهجاااً وتطبٌقاااً بمااا ٌتفااق مااع دٌننااا اإلسااالمً الحنٌااؾ وقواعااده األخالقٌااة 

 .وقواعده األخالقٌة السامٌة السامٌة

 العالمٌاة لمعاٌٌر لدراسة أهمٌة تطبٌق نتابج الدراسة وما تم بها من مراجعة و

والمتمثلاة فاً المستخدمة فاً تصاامٌم مستشافٌات المملكاة العربٌاة الساعودٌة 

مالبماااة لثقافتهاااا الكاااود األمرٌكاااً، لتصاااٌح المستشااافٌات المزماااع إنشاااابها 

 والقٌم اإلسالمٌة الالزم مراعاتها. وعاداتها وقٌمها

 ٌات القابماة بالفعال ضرورة دراسة كٌفٌة عمل التعدٌالت فً المبانً للمستشف

 لتكون مناسبة لتحقٌق نتابج الدراسة وللتعامل مع القٌم اإلسالمٌة.

  حتمٌة االهتمام بأقسام الطوارئ وتطاوٌر األساس التصامٌمٌة لتحقٌاق الراحاة

 النفسٌة للمرضً والعاملٌن وفق تقالٌدهم وثقافتهم وخلفٌتهم الدٌنٌة. 

 أوجااه القصااور بهااا لتالفٌهااا  ٌلاازم التقٌااٌم الاادقٌق لحاااالت الدراسااة ومراجعااة

وإجااراء التعاادٌالت الالزمااة لتكااون أقسااام الطااوارئ بهااا متوافقااة مااع الكااود 

المتباع مان منظااور القاٌم اإلسااالمٌة ومادي تاأثٌر تواجااد المكوناات المعمارٌااة 

 الالزمة علً تحقٌق هذه القٌم.
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